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1. Inleiding  

Onnodig te zeggen dat 2020 een uitzonderlijk jaar was, waarin Stichting de Theaterdagen het geluk 
had dankzij de steunmaatregelen van het Ministerie van OCW en de grote loyaliteit van de financiers 
‘gewoon’ doorgang te kunnen vinden, zij het in een COVID-19 opstelling. 

Ondanks dat het programma keer op keer moest worden aangepast en we vooral in de Fringe een 
enorme klus hadden aan het maatwerk aan maatregelen op al die verschillende locaties, waren het 
juist de kleinere locaties die nog het meest ‘normaal’ konden draaien. 

Het Nederlands Theater Festival moest vooral in de grote zaal offers brengen. Geselecteerde 
gezelschappen kozen er bijvoorbeeld voor om niet te toeren, of kwamen uit een ‘rode zone’ en 
mochten daarom niet in Amsterdam spelen zonder voorafgaande quarantaine. Sommige 
gezelschappen hielden zich daar aan, anderen vonden dat offer te groot. In een enkel geval kon een 
voorstelling geen doorgang vinden wegens een concrete corona besmetting. 

Het Nederlands Theater Festival ging voor een cross-mediale aanpak, waarbij we er voor kozen om 
gelijktijdig zowel live als online ons verhaal te vertellen. Dat betekende een forse investering in live 
streaming. Het festival zond tenminste twee uren per dag live uit: een uur voor professionals en een 
uur voor het algemene publiek. Daarnaast werden er diverse voorstellingen en het alternatieve gala 
gestreamd vanaf locatie, als ook de BNG Bank Theaterprijs Middag, de Staat van het Theater en De 
Staat van het Theater een Jaar Later door Laura van Dolron. 

De voor de BNG Bank Theaterprijs genomineerde voorstellingen Oorlog en Vrede en Jezebel zonden 
we live uit vanuit Theater Frascati: iets wat we een aantal jaren geleden nog voor onmogelijk hielden. 
In die zin was het jaar behalve heftig voor iedereen, ook leerzaam en arbeidsintensief. 

Alleen al de realisatie van een live talkshow was een productie op zich. Toch blijft ‘NTF TV’ in de 
toekomst op het programma: het is precies die wegwijzer voor het publiek die we zochten: een 
aantrekkelijke combinatie van vooruitblik, educatie en entertainment. 

Ook de Staat, het professionalsprogramma en enkele voorstellingen willen we online blijven  
uitzenden. 
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Trots zijn we op de samenwerking met Maarten van Hinte en The Need for Legacy waarmee we vier 
theatercolleges over het multicultureel theater in Nederland realiseerden. Er zijn vele duizenden 
uren op ons online platform bekeken, zodat we uiteindelijk waarschijnlijk een groter bereik hadden 
dan onder ‘normale’ omstandigheden het geval zou zijn geweest en dat zonder gebruik van 
traditionele communicatie-uitingen als poster of ander drukwerk. 

Wel hebben we het directe contact met onze gasten enorm gemist. We gaan er van uit dat het 
festival in 2022 weer ‘normaal’ draait en het komende jaar nog een cross-mediale opzet zal kennen, 
met een volwaardig programma, zij het binnen het 1,5 meter scenario. 

In de komende vier jaren gaan wij voort op de reeds ingeslagen weg. Dat betekent het bieden van 
een kwalitatief hoogwaardig programma voor een breed publiek, waarbij het bereiken van nieuwe 
doelgroepen en het (terug)winnen van publiek voor het Nederlandse theater prioriteit heeft. Zo 
willen wij ons Get Happy programma voor MBO studenten voortzetten en uitbreiden richting 
kinderen en volwassenen, werken we aan een interactief programma met niet-theaterbezoekers met 
Raoul Heertje en investeren we verder in een actueel en inspirerend programma ter ondersteuning 
van  (jonge) podiumprofessionals.  

2. Terugblik 2017 - 2020 

Met het afsluiten van het jaar eindigde ook de kunstenplanperiode 2017 – 2020: jaren die zich 
kenmerkten door kwantitatieve en vooral kwalitatieve groei. 

Stichting de Theaterdagen werd in 2005 opgericht uit de wens om de kwaliteit van theater uit 
Nederland en Vlaanderen te vieren en te promoten. Het resulteerde in een ‘theatrale manifestatie’ 
rondom een juryselectie van 10 theaterproducties, aangevuld door (rand)programma’s met 
jeugdtheater, bijeenkomsten voor het veld en toonmomenten voor nieuwe makers. In de afgelopen 
15 jaar groeiden deze programma’s uit tot vier volwaardige platforms. Onze functie in het veld en de 
kwaliteit van de programma’s werd breder, de waardering door pers, peers en publiek groeide 
evenals de publieksaantallen en inkomsten.  

De inhoud van onze programma’s veranderde in resonantie met en soms vooruitlopend op 
ontwikkelingen in het veld. De focus verschoof van toneel naar theater als hybride kunstvorm, er 
kwam meer ruimte voor verschillende generaties makers en een grotere diversiteit van verhalen en 
mensen op het toneel. We waren een van de eersten die thema’s als cultureel ondernemerschap en 
fair practice agendeerden. We experimenteerden met vormen en formats: nachtclubs, exposities, 
awardshows. We droegen bij aan internationale uitwisseling door veelvuldig op te treden als 
gastheer voor internationale bezoekers. We verzorgden bovendien een groot deel van de 
theaterprogrammering van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.  

Ons belang verschoof van nut naar noodzaak. Door crises en bezuinigingen zagen we eerder al het 
opheffen van het Theater Instituut Nederland (TIN) en Bureau Promotie Podiumkunsten; 
productiehuizen voor jonge makers werden gesloten; het aantal kleine zalen en het aanbod van 
theater op Nederlandse podia nam af; tournees van theatergezelschappen werden korter, ruimte 
voor Belgische aanbod en onafhankelijk geproduceerde voorstellingen van mid-career talent 
beperkter. Vanuit onze missie hebben we getracht in te springen waar gaten vielen. We werden 
producent van het Gala van het Nederlands Theater, namen met o.a. een scenografie-expositie 
(2018) functies van het TIN over en bekleden met Fringe een belangrijke plek in de 
talentontwikkelingsketen.  

Onder meer door het overnemen van functies groeide onze organisatie met enorme sprongen. 
Helaas bleef de subsidiëring achter bij deze toename in omvang, taken en belang voor de sector. Dit 
heeft ons in de jaren daarna op scherp gezet om te komen tot een nog creatievere, efficiëntere en 
effectievere wijze van werken.  
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De verplichte Eigen Inkomsten Quote van 50 % werd de afgelopen jaren, met uitzondering van 
corona-jaar 2020 ruimschoots behaald en bedroeg 61 % in 2017, 64 % in 2018, 59 % in 2019 en 
helaas slechts 38 % in 2020. 

3. Doelstelling en kernactiviteiten  

Stichting de Theaterdagen stimuleert en promoot theater uit het Nederlands taalgebied. Onze missie 
is tweeledig: een breed publiek enthousiasmeren voor toneel en theater en als internationaal 
georiënteerd showcase-platform een belangrijke aanjager zijn van de podiumkunstensector, een die 
de nieuwste ontwikkelingen signaleert en tot debat over de toekomst uitnodigt.  
 
Deze twee missies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Theater biedt in onze wereld een relatief 
veilige haven om gedachten uit te dagen, consequenties van ideeën te testen en intense emoties te 
ervaren. Theater - hoe abstract of expliciet politiek ook - heeft alleen legitimiteit en toekomst als ze 
in relatie staat tot de maatschappij en het draagvlak heeft van publiek. Als organisator van festivals 
zien wij het daarom als onze opdracht om zowel makers als publiek te bedienen en hun onderlinge 
dialoog zo goed mogelijk te faciliteren.  
 
Bovendien hebben we de overtuiging dat kunst van hoge kwaliteit op een laagdrempelige wijze 
gepresenteerd kan worden. Meer en minder ervaren bezoekers kunnen geraakt worden door en 
participeren in een uitdagend programma. Deze onalledaagse ontmoetingen tussen toeschouwer en 
kunstenaar zijn precies wat we willen teweegbrengen. Onze festivals presenteren theater van 
buitengewone kwaliteit – van excellerende theatericonen tot jong, outside-the-box talent – en 
maken dit toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.  
 
Onze activiteiten zijn georganiseerd in 4 platforms:  
 

Nederlands Theater Festival (NTF)  
NTF heeft als missie de promotie van het Nederlands theater onder een algemeen en 
professioneel publiek uit binnen- en buitenland. Het presenteert een juryselectie van 
toonaangevende producties van hoge kwaliteit die belangwekkende ontwikkelingen binnen het 
theater van nu weerspiegelen. Daarnaast toont het een palet aan aanstormende talenten van de 
toekomst waardoor het festival tevens als showcase van nieuw theatertalent fungeert. 
 
NTF Pro  
NTF Pro stimuleert de Nederlandse theatersector door het organiseren van verdiepende en 
inspirerende activiteiten voor professionals uit het podiumkunstenveld. Daarnaast zet het zich in 
om theater te promoten bij binnenlandse en buitenlandse programmeurs.  
 
NTF Jong 
NTF Jong wil door hoogstaand landelijk jeugdtheateraanbod jonge theaterbezoekers en hun 
ouders enthousiasmeren voor podiumkunst. In samenwerking met De Krakeling presenteert het 
festival circa 12 jeugdtheaterproducties in theaters en cultuurhuizen. Daarnaast organiseert het 
educatieve activiteiten, prijsuitreikingen en programma’s voor professionals.  
 
Amsterdam Fringe Festival 
Fringe is een showcaseplatform voor nieuw, jong en ‘niche’ talent dat werk over de volle breedte 
van de podiumkunsten presenteert op meer dan 25 locaties door heel Amsterdam. Het biedt een 
uitgebreid talentontwikkelingstraject, stimuleert doorstroom van makers in het veld en draagt bij 
aan pluriformiteit en inclusiviteit binnen theater. Het maakt een breed publiek op 
laagdrempelige wijze warm voor buitengewoon theateraanbod. Van de Fringe is in dit verslag 
een uitgebreide evaluatie als bijlage opgenomen. 
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We spreken graag over platforms in plaats van festivals. Enerzijds leggen we zo de nadruk op onze 
showcasefunctie: het bekendmaken van theater van bijzondere kwaliteit bij publiek en het 
(internationale) professionele veld. Anderzijds wijzen we op hoe we met deze platforms een plek 
willen bieden waar publiek en professionals bijeenkomen om hedendaags theater te vieren en te 
bevragen. De gelijktijdige timing van de festivals – aan het einde van het (zomerfestival)seizoen en de 
aanvang van het nieuwe – leent zich perfect voor reflectie op wat is geweest en het opdoen van 
inspiratie en kennis voor de toekomst. 
 
Elk platform heeft een eigen missie, brand, format en publiek. De platforms staan (min of meer) op 
zichzelf, maar zijn verbonden onder de koepel De Theaterdagen. De festivals vullen elkaar aan, 
versterken elkaars identiteit en vervullen vitale functies binnen de keten van het theaterveld. Dit is 
gedurende 15 jaar organisch gegroeid en willen we voortzetten en effectiever toepassen. De 
platforms van De Theaterdagen zien we als een combinatie van merken zoals bij The Coca-Cola 
Company: producten van dezelfde familie, gegroeid vanuit dezelfde waarden en visie, die, hoewel 
verschillend van karakter, altijd een buitengewone ervaring van hoog niveau bieden. 
 
Afgelopen jaar werd ons wederom duidelijk dat het bieden van een platform niet vrijblijvend is en 
om duidelijke kaders vraagt. Het is evident dat onderdelen die meer aandacht en begeleiding kregen, 
beter uit de verf zijn gekomen. Het is daarom belangrijk dat we ook onderdelen die door anderen in 
het festival worden ingebracht goed begeleiden en de verwachtingen ten aanzien van de gewenste 
kwaliteitsstandaard blijven benadrukken. 
 
4. Reflectie op gerealiseerde activiteiten  

Het Nederlands Theater Festival 

De Nederlandse Toneeljury 2019/2020 bestond uit: Hadassah de Boer (voorzitter, presentator en 
programmamaker), Rehana Ganga (programmamaker HNT),  Sander Janssens (theaterjournalist NRC 
en Theaterkrant), Christiaan Mooij (Artistiek Coördinator Meervaart, Regisseur), Fabian Pikula 
(Programmeur Chassé Theater), Marijke Schaap (Zakelijk leider De Tekstsmederij & stafdocent 
Master Creative Producing AHK) en Saskia Tilanus (programmeur Stadsschouwburg Utrecht). 

De jury selecteerde vanwege het kortere seizoen dat abrupt ophield op 12 maart negen 
voorstellingen. Dagboek van een leeg bed mocht helaas geen doorgang vinden vanwege de 
maatregelen; Angels in America had te maken met een zieke acteur. Eindspel en De Poolse Bruid 
worden in 2021 alsnog gespeeld. Wel live te zien waren: Weg met Eddy Bellegueule, Dear Winnie en 
Immens. Omlijst met een live programma lieten we de registratie van Othello  zien, zowel in een 
uitverkochte Rabozaal als online. 

Orestes in Mosul van Milo Rau was als productie te groot en te kostbaar om te laten zien: we 
participeerden echter wel in de totstandkoming van de indrukwekkende documentaire Orestes in 
Mosul: the making of, die op het festival in aanwezigheid van de makers zijn première beleefde. 

Daarnaast bood het festival een podium aan de uitgestelde première van Jakop Ahlbom en toonde 
het de genomineerden voor de BNG Theaterprijs in Theater Frascati: Oorlog en Vrede en Jezebel. 

Het Nederlands Theater Festival koos als gezegd voor een cross-mediale aanpak. Onder cross-
mediaal verstaan we dat we diverse kanalen gelijktijdig gebruiken om ons verhaal voor het voetlicht 
te brengen. Daarbij hanteerden we als regel dat online vertoningen ook een live element moesten 
bevatten: ofwel voor een beperkt live publiek, ofwel door bijvoorbeeld een registratie tegelijkertijd 
aan een live publiek in de zaal te tonen. Zo koos een theater in Purmerend er voor om een stream te 
tonen van Immens van Theater Utrecht en konden bezoekers van Theater Bellevue in een feestelijke 
setting een live stream volgen van Dit jaar geen Gala, de afsluitende avond van het festival met onder 
andere Joy DeLima, Romana Vrede, Akwasi en Glen Faria. 
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Het was buitengewoon interessant om 11 dagen te experimenteren met live streaming. Dankzij een 
klein bevlogen team onder leiding van Karl Klomp die in 2015 al verantwoordelijk was voor de live 
stream van het Theatergala op YouTube waren we meerdere uren per dag live online aanwezig, altijd 
met de aanwezigheid van een, vanwege COVID, bescheiden live publiek. 

Het online programma kreeg veel complimenten. Van verschillende kanten (professionals, 
opleidingen en publiek) kwamen lovende woorden voor de inhoud. Duidelijk is dat het bereik met 
een factor 10 wordt vergroot en dat het daarom de moeite loont om online programma’s te blijven 
aanbieden. Al moet worden opgemerkt dat het qua werkbelasting bijna een festival erbij is.  

Hoogtepunten waren de uitzendingen van Zomaargasten door Oscar Kocken en Patrick Nederkoorn, 
waarin gesprekken werden gevoerd met willekeurige bezoekers en de wereldpremière van de 
documentaire Orestes in Mosul, gemaakt rond de voorstelling van Milo Rau. Meest bekeken was het 
interview met Ivo van Hove door journalist Hans Smit. 

De Staat van het Theater een Jaar Later van Laura van Dolron was een prettig weerzien met de 
theatermaakster die in 2019 de ‘echte’ Staat uitsprak. Zowel live als op de live stream mocht van 
Dolron zich verheugen op flinke belangstelling en bijval. De voorstelling werd live vertaald door een 
gebarentolk. Het is Laura’s idee om ieder jaar terug te keren, hetgeen we natuurlijk graag in 
overweging nemen. 

NTF PRO 

Voor de tweede keer werd NTF PRO georganiseerd, de opvolger van professionals-programma 
Nieuwe Grond. De dag trapte af met een programma dat in samenspraak met de Theatermaker was 
samengesteld met de alleszeggende titel Wat nu? Kimberly Willems presenteerde het dagdeel 
waarin met een bont gezelschap theaterprofessionals diepgravend werd ingegaan op actuele 
ontwikkelingen binnen en buiten de sector. Aan het woord kwamen onder andere Tobias 
Kokkelmans (dramaturg, auteur), Milone Reigman (artistiek coördinator Het Huis Utrecht), Mounir 
Samuel (auteur, correspondent, theatermaker), Lara Staal (onderzoeker, schrijver, curator o.a. 
NTGent), Anneke Tonen (organiserend producent bij theatercollectief Schwalbe, algemeen directeur 
bij SoAP Maastricht) en Selm Wenselaers (schrijver, dramaturg). 

Het thema Wat nu? werd later in de week nog vervolgd met onder andere Ivo van Hove, Gable 
Roelofsen en Persis Bekkering. In 2021 hopen we het NTF PRO programma weer volop te kunnen 
draaien en de content wederom online beschikbaar te maken. Het thema zal dan Theater & 
Wetenschap zijn en een interessante hoeveelheid aan (internationale) sprekers en workshops 
bieden. We zoeken hierbij samenwerking met nieuwe partners als de Rijksuniversiteit Groningen en 
bekende partners als de VSCD, het NAPK en ITA. 

Opening 

Het festival opende traditiegetrouw ‘officieel’ met de Staat van Theater, dit jaar verzorgt door de 
toonaangevende Zwitserse regisseur Milo Rau. Rau had op zijn beurt zes theatermakers uitgenodigd 
om antwoord te geven op de vraag: Why Theatre? De opzet viel in goede aarde, net als de live 
stream van de opening, die we graag online willen blijven uitzenden. Juryvoorzitter Hadassah de Boer 
opende op professionele wijze deze 15e editie. Het was vreemd om de nazit dit jaar niet te faciliteren 
en daarmee niet de gastvrijheid te kunnen bieden zoals we dat graag doen. 

De BNG Theaterprijs Middag bewees opnieuw haar waarde voor een nieuwe generatie 
theatermakers. De prijs was dit jaar gesplitst in drie stipendia voor corona-bestendige plannen. In 
totaal ontving de BNG jury 77 voorstellen. Het podiumgesprek met de makers was scherp en 
waardevol met een uitstekende Dionne Verweij als presentator. Het programma was wederom aan 
de lange kant al denken we in de toekomst niet onder de twee uren te kunnen komen. De koppeling 
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met het Anne Faber Stipendium voor jonge zakelijk leiders vinden we nog steeds een goede en 
terechte match, die dit jaar beter uit de verf kwam dan vorig jaar. 

De insteek voor 2021 wordt een sterke inhoudelijke discussie, gecombineerd met de promotie van 
nieuw werk en het stimuleren van ontmoeting tussen maker en programmeur. Het feestelijk element 
willen we versterken door onder meer een schrijfopdracht aan een jonge maker te verstrekken die 
reflecteert op de theaterpraktijk. 

Samen met Kunsten ’92 en Platform Aanvang organiseerden wij een discussie met politici en 
theatermakers over het nieuwe kunstenplan en ons bestel. Hiervoor kwamen Salima Belhaj (D66), 
Zohair El Yassini (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Niels van den Berge (GroenLinks) en Peter Kwint 
(SP) naar Amsterdam om te spreken met theatermakers Gavin-Viano Fabri (regisseur, net 
afgestudeerd, werkzaam (geweest) bij Wisdom Lanes), Rutger Gernandt (zakelijk leider De Warme 
Winkel), Pauline Kalker (artistieke kern Theatergroep Hotel Modern), Yannick Noomen 
(theatermaker/ acteur/muzikant, Nineties Productions), Anna Schoen (acteur, regisseur, artistiek 
leider ECHO), Ronald Wintjens (choreograaf, directeur De Nederlandse Dansdagen, Algemeen 
directeur en medeoprichter van SALLY Dansgezelschap), Juan Martinez (musicus en artistiek leider bij 
Jazz Orchestra of the Concertgebouw) en Rosa Asbreuk (Theatertroep en Platform Aanvang!). 

Om de politici een helder beeld te schetsen, had Platform Aanvang! in samenwerking met de NAPK 
451 alinea’s verzameld van theaterwerkers vanuit het hele veld, waarin zij aangeven waarom het 
Fonds Podiumkunsten essentieel is voor hun makerspraktijk. Zij lazen een aantal alinea’s voor en 
boden het boekje aan de aanwezige politici aan. Rosa Asbreuk (Theatertroep en Platform Aanvang!) 
en Jan Zoet (Amare, voorzitter Kunsten ’92 en Taskforce) lichtten toe waar wij op dat moment 
stonden. Beeldmateriaal werd geproduceerd door Klaartje Wouters, Marieke van der Lippe en Lex 
Bohlmeijer. 

Gesprekken met niet-theaterbezoekers gevoerd door comedian Raoul Heertje in aanloop naar het 
festival, maar ook opmerkingen van theatermakers die waren te horen tijdens het Professionals 
programma, onderstrepen het grote belang van gedegen Marketing en Communicatie. Enerzijds 
omdat theater voor velen nog altijd niet in beeld is en anderzijds omdat sommige theatermakers het 
belang van marketing behoorlijk onderschatten. Het levende onderzoek met Raoul Heertje zetten we 
voort, waarbij we de samenwerking zoeken met Theatermaker en de Rijksuniversiteit Groningen. We 
hopen Theatermakers te kunnen stimuleren om dit jaar te komen met een themanummer. Tijdens 
het festival deelde Raoul zijn eerste bevindingen met Hadassah de Boer, Adelheid Roosen en 
toneelauteur Tjeerd Bischoff.  

Als gezegd waren de vier theatercollege ‘s van Maarten van Hinte, in samenwerking met The Need 
for Legacy, over het multiculturele theater in Nederland buitengewoon interessant. Deze blijven 
beschikbaar voor theateropleidingen en andere geïnteresseerden. We overwegen nu dit ook volgend 
jaar te realiseren, zodat we bijdragen aan het vastleggen van onze theatergeschiedenis. 

Onderdeel van de live streams was de Criticitafel, waarin critici het actuele theateraanbod en de 

voorstellingen op het festival doornamen. We willen kijken hoe we dit in 2021 integreren in de 

talkshow.  

Minder succesvol als het gaat om belangstelling waren de webinars van Lotte van den Berg en 
Annemarie Kremer. We vermoeden dat ‘zoom-moeheid’ en de zomerse sferen buiten hier debet aan 
zijn geweest. Ook leerden we dat ons publiek liever terugkijkt op een voor hen geschikt moment dan 
dat men live kijkt op het moment zelf. 

Naast een speciale Fringe-uitzending namen ook de acteurs van ACT een uur live uitzending voor hun 
rekening. We willen de samenwerking met ACT Acteursbelangen verstevigen. Voor de uitstraling van 
het festival is het belangrijk dat er veel acteurs op het festival aanwezig zijn. We willen daarbij DE 
plek zijn waar de sector en het publiek samen komen. We streven er naar dat 20 % van ons publiek 
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bestaat uit professionals, die we vooral ontvangen tijdens PRO en de theaterluwe avonden, wanneer 
er niet elders gespeeld wordt. We hebben goede ervaringen met publiek toegankelijke masterclasses 
voor jonge acteurs door grote namen. Voorts overleggen we graag met ACT over een opvolger van 
HUMAN’s De Vloer Op dat de fijne kneepjes van het theaterambacht voor het publiek inzichtelijk 
maakt. ACT is naast ITA een belangrijke partner voor het Gala. 

Dit jaar geen Gala 

De titel van de slotavond ‘Dit jaar geen Gala, maar wat is het dan wel?’ leverde onnodig veel 
verwarring op. Desalniettemin was de zaal gevuld voor zover dat mocht en organiseerde Theater 
Bellevue op verzoek van regisseur Charli Chung een avond voor wie niet meer naar binnen kon.  

De innemende Chung beloofde een ‘All Black’ avond, waarbij terecht door een aantal artiesten werd 
opgemerkt dat de artiesten weliswaar ‘all black’ waren maar de organiserende partijen beslist niet. 
Dat is een belangrijk punt dat we ons moeten blijven aantrekken. De avond, bedoeld als evenement 
van troost en hoop, toonde een keur aan artiesten als Glen Faria, Romana Vrede, Joy Delima, Akwasi 
en het onovertroffen Nederlands Dans Theater. Op de avond werden de genomineerden voor de 
Toneelprijzen gepresenteerd en zowel de ACT Award als de Podiumkids Prijs uitgereikt. De Regieprijs 
ging naar Eline Arbo voor haar succesvoorstelling Weg met Eddy Bellegueule.  

Het werd een gemoedelijke, feestelijke avond, die qua tijd echter flink uit de bocht vloog en met 2,5 
uur feitelijk 60 minuten te lang duurde. Gala’s, alternatief of niet, vragen om een strakke regie en 
productie. Het blijven bovendien kostbare avonden wil je het echt goed doen en waarvan je de 
artistieke en productionele uitdaging zeker niet moet onderschatten. Voor 2021 komt er dan ook 
weer meer nadruk op begeleiding en het hanteren van een strak draaiboek, mede gelet op de grote 
hoeveelheid aan uit te reiken prijzen (12 in totaal). Daarnaast is de avond gebaat bij een 
professioneel tekstschrijver die op het theaterjaar weet te reflecteren. 

Doel van de avond blijft het vieren van het acteursvak en het theater, met een flinke knipoog richting 
de eigen sector. Naar de buitenwacht wil het Gala stijl, spanning en plezier uitstralen en meer 
theatrale middelen gebruiken om dat te bereiken. Daartoe gaan we de samenwerking met 
Acteursbelangen verder versterken. Daarbij willen we graag dat de grotere gezelschappen in 
Nederland aan het Gala meewerken door hun expertise beschikbaar te stellen in de persoon van een 
afgevaardigd regisseur.  

De samenwerking met ITA, trouwe partner in de afgelopen 15 jaren, wordt binnenkort samen met de 
Raad van Toezicht geëvalueerd en hopelijk opnieuw bekrachtigd in een nieuw contract. 

NTF Extra 

We presenteerden dit jaar twee theater quizzen: een gericht op het grotere publiek via Instagram en 
een gericht op professionals en theaterkenners, live en via stream. Het aantal deelnemers viel in 
beide gevallen tegen: onlinemoeheid en de nazomer werkten tegen: in de toekomst doen we de quiz 
hopelijk weer voor een live publiek waarbij we niet al te lastig beginnen en vervolgens het niveau per 
vraag steeds iets opschroeven, zodat in principe iedereen kan instappen. Voortaan willen we teams 
actief uitnodigen om mee te doen: bijvoorbeeld een publieksteam, schouwburgteam, 
recensententeam, acteursteam en gezelschapsteam. 

Dramaturg Cecile Brommer verzorgde een online snelcursus Theaterkijken bij de voorstelling Immens 
van Theater Utrecht. Veel geroemd was het eerder genoemde Zomaargasten waarbij 
theaterbezoekers aan het woord kwamen. 

Hans Croiset en regisseur Erik Whien praatten samen met jonge acteurs over de voorstelling 
Eindspel. Ron Rijghard (NRC) en Herien Wensink (Volkskrant) presenteerden vier afleveringen van  de 
Theatertalkshow waarin een keur aan acteurs en theatermakers voorbij kwamen, omlijst met live 
optredens van onder meer Stephanie Louwrier en Rikkert van Huisstede. 
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Volkskrant criticus Hein Janssen verzorgde opnieuw een workshop Recensieschrijven, wat 
resulteerde in een groep relatief jonge deelnemers. Het niveau was dit jaar hoog. 

Get Happy, het programma voor MBO studenten, kon dit jaar vanwege Corona geen doorgang 
vinden maar staat voor 2021 indien mogelijk, weer op het programma. 

NTF Jong 

De jury van de Gouden Krekels, prijzen voor het jeugdtheater, koos er dit jaar voor om, in 
tegenstelling tot de Toneeljury, geen voorstellingen te nomineren. Dit sloeg de bodem weg onder de 
programmering van NTF jong, waarvoor net besloten was om geen ‘losse’ keuzes van de zalen zelf te 
laten zien, omdat dit de uitgangspunten van een kwaliteitsselectie vertroebelt. Bovendien zou met 
het tonen van een ‘eigen selectie’ de jury worden gepasseerd, wat een vreemde boodschap zou zijn 
geweest. Er werd daarom gekozen voor het tonen van slechts twee voorstellingen in de nieuwe 
Krakeling op het Westergasterrein: een uit de Vlaamse selectie en een gedoodverfd favoriet van de 
jury. Er is nog geprobeerd om ook genomineerden voor de Podiumkids Prijs te tonen, waarvan helaas 
geen voorstellingen beschikbaar bleken. Het was overigens voor het eerste dat deze nieuwe prijs 
(een vervolg op de ZAPP theaterprijs) op het festival werd uitgereikt. 

Vanaf 2021 wordt NTF Jong nog meer geïntegreerd in het festival door zelf de marketing ter hand te 
nemen en de relatie met de partners te verstevigen. De Staat van het Jeugdtheater moet een 
prominentere plek gaan krijgen. We streven naar een uitgebreider programma van Krekels en de 
Podiumkidsprijs in De Krakeling en de Wijktheaters, waarbij een gratis schoolvoorstelling aan het 
begin van het schooljaar traditie moet worden. Een andere ideaal is nog altijd een Podiumkidsgala 
voor kinderen uit gezinnen met weinig inkomen. Voor beide ambities gaan we op zoek additionele 
middelen. 

5. Kaartverkoop en publiek  
 
De editie 2020 van het Nederlands Theater Festival leek in het water te vallen. De maatregelen rond 
het coronavirus hadden dermate verstrekkende gevolgen dat het lange tijd onmogelijk leek een 
festival te organiseren. Toch bleek de timing van het festival gunstig. Na de volledige lockdown 
versoepelden de maatregelen zich enigszins en gingen we van gesloten theaters, naar voorstellingen 
met maximaal 30 personen, naar capaciteit op basis van 1,5 meter. Hierdoor is redelijk snel de knoop 
doorgehakt dat we het festival zouden organiseren. Het was al wel duidelijk dat het een aangepaste 
editie zou worden, waarbij er naast de live-beleving ook een digitale programmering zou moeten 
komen. 
 
Onderzoek 
 
Uiteraard wilden we weten of er daadwerkelijk een vraag bestond naar een online theater-beleving. 
In de beginmaanden van de pandemie, met name na de sluiting van de theaters, maakten steeds 
meer makers hun materiaal online beschikbaar. Vaak gratis. Dit leidde, ondanks een aantal zeer 
interessante initiatieven, tot een wirwar van niet-gecureerd online theateraanbod dat ook nog eens 
enorm verschilde in kwaliteit. Waar het publiek in eerste instantie dankbaar gebruik maakte van dit 
aanbod, leek het inmiddels al ‘digi-moe’ te zijn. 
 
Onder onze bezoekers hebben we een korte enquête uitgezet waarin we ze vroegen naar hun 
ervaringen tot dusver met online aanbod, of ze geïnteresseerd zouden zijn in een digitaal programma 
van NTF, of ze bereid zouden zijn hiervoor te betalen en zo ja: hoeveel dat maximaal zou zijn.  
 
De antwoorden waren veelbelovend:  Zo bleek een meerderheid van de deelnemers geïnteresseerd 
in online- aanbod (vooral als er geen live-tickets meer beschikbaar waren) en wilden hiervoor ook 
betalen;  
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Veel van de deelnemers vonden een passe-partout interessant, maar veelal wilde men ook de 
mogelijkheid hebben om per onderdeel te kunnen betalen; 
Voor een passe-partout wilde men tussen de 15 en 25 euro betalen;  
Voor een losse voorstelling wilde men tussen de 5 en 15 euro betalen; 
 
Conclusies onderzoek 
 
De belangrijkste conclusies die wij n.a.v. het onderzoek hebben getrokken waren: 
Er was nog genoeg interesse om een digitaal programma te verantwoorden; 
We wilden het aanbod niet gratis beschikbaar stellen, maar tegen (bescheiden) betaling; 
Om zoveel mogelijk het avontuur te stimuleren wilden we gaan werken met een digitaal passe-
partout, maar daarnaast moest het ook mogelijk zijn om per view te betalen; 
 
Prijsstelling 
 
Het programma van NTF bestaat uit de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen volgens de 
Nederlandse Toneeljury. Het feit dat het programma op deze wijze gecureerd is zorgt ervoor dat de 
bezoekdrempel laag is omdat het gepercipieerde risico voor de bezoeker nihil is. Omdat NTF als 
doelstelling heeft om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, hebben we ervoor gekozen om de 
prijs laag te houden om ook die bezoekdrempel zoveel mogelijk weg te nemen. Uit de enquête onder 
ons publiek bleek dat bezoekers tussen de 15 en 25 euro wilden betalen, maar we wilden juist ook 
graag de NIET bezoekers verleiden. Hierdoor kozen we voor een digitaal passe-partout voor €10 en 
pay-per-view van voorstellingen tussen de €2,99 (registratie) en €5,- (livestream). Daarnaast werd de 
prijs gedifferentieerd i.s.m. specifieke partners met een interessante achterban zoals bijvoorbeeld 
We Are Public. 
 
Platform 
 
Het platform dat we wilden gebruiken moest aan een aantal voorwaarden voldoen:  
Draait op ieder platform/apparaat (mobile en desktop, OSX, Windows, Android, etc) 
Biedt zowel VOD (video-on-demand) als livestreaming 
Content aan te bieden als Pay-per-view, als abonnement en/of bundles  
Geïntegreerde paywall met onder meer iDeal 
Geen limiet op lengte / duur van de video 
Heeft de mogelijkheid tot casten (Chromecast en/of Apple-TV) 
 
Na onderzoek zijn we uitgekomen bij een Amerikaanse aanbieder: Uscreen. Een alles-in-één video 
distributie platform met een arsenaal aan mogelijkheden. Niet alleen biedt het video-on-demand en 
livestreaming, maar ook op het gebied van marketing, sales, design en analyse is er veel mogelijk.  
 
Content 
 
Theater bestaat in het nu. De gezamenlijke live beleving in een zaal is wat theater zo krachtig maakt. 
Dat wilden we dan ook graag zoveel mogelijk behouden. Hierdoor kozen we er in eerste instantie 
voor om zoveel mogelijk aanbod als livestream aan te bieden op NTF-online. Gedurende het proces 
kwamen we er tot onze grote verrassing achter dat dit toch niet goed aansloot bij de wensen en 
verwachtingen van de kaartkopers. Ja, zij stelden livestreams zeker op prijs en zagen de meerwaarde, 
maar gemak bleek toch een grotere rol te spelen. Kaartkopers wilden content ook (terug)kunnen 
kijken op een moment dat het hen uitkwam. Hierdoor hebben we besloten om telkens de eerste 
voorstelling uit een serie als livestream aan te bieden om deze daarna als video-on-demand 
opvraagbaar te maken. 
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Naast de voorstellingen wilden we ook een verdiepende laag content maken voor zowel publiek als 
theaterprofessionals. Hiertoe bouwden we een televisiestudio in Internationaal Theater Amsterdam 
van waaruit we dagelijks live NTF-TV uitzonden. Tussen 17.00 en 18.00u met content gericht op de 
theaterprofessional (workshops, verdiepende gesprekken, theater-colleges) en tussen 18.00 en 
19.00u vond het publieksprogramma plaats (talkshows, workshop theaterkijken, quizzes, etc). Ook 
deze programma’s werden na de livestream op het platform teruggeplaatst als video-on-demand. 
 
Campagne 
 
In samenwerking met ontwerpbureau WHAT THE STUDIO en ontwikkelden we een crossmediale 
campagne die zich in 2 fases uitrolde: 
De eerste fase van de campagne concentreerde zich op awareness voor en het aanjagen van de 
verkoop van live-tickets. Centrale boodschap van de campagne bleef hetzelfde als vorig jaar: 11 
dagen lang de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen, maar hier voegden we aan toe dat het 
festival dit jaar ook een digitale programma had. 
 
Omdat er slechts een zeer beperkt aantal live-tickets beschikbaar waren richtte dit deel van de 
campagne zich met name op bestaande klanten die we bereikten via owned media zoals de 
nieuwsbrief, social media, DM en de website. Daarnaast maakten we tegelijk met de 
startkaartverkoop de officiële juryselectie van 2020 bekend. Dit leverde brede exposure op in de 
landelijke media, wat flink wat traffic genereerde.  
 
Resultaat: in een paar weken tijd waren de live-tickets zo goed als uitverkocht. 
De tweede fase van de campagne richtte zich geheel op NTF-online. In samenwerking met ‘full 
service boutique marketing agency’ Addurance en video-creative Auke sprangers ontwikkelden we 
een aanvullende digitale campagne die zich richtte op het activeren van potentiële bezoekers. 
Middels gerichte social (re)targeting maakten we het publiek bekend met het programma en lieten 
hen zien dat online kijken niet zonder voordelen is. Op basis van Uscreen bouwden we een 
overzichtelijke landingspagina met alle informatie omtrent digitaal kijken evenals een programma-
overzicht dat zich gedurende het festival steeds meer vulde. 
 
Resultaat: NTF-online werd in een periode van 11 dagen meer dan 20.000x bezocht, meer dan 1.000 
mensen kochten een kaartje (waarvan meer dan 80% koos voor een digitaal passe-partout). Kijkers 
kwamen naast Nederland uit o.a. de Verenigde Staten, Suriname, Duitsland, België en zelfs Costa 
Rica en keken meer dan 1.000 uur aan online content.  
 
Bijvangst 
 
Tijdens het proces ontdekten we nog een aantal voordelen van een digitaal festival: 
De afgelopen jaren organiseerden we een live NTF-Pro programma voor professionals. Een 
belangrijke conclusie die we konden trekken na het organiseren van een online editie is dat het een 
groot voordeel is dat er nu een archief wordt opgebouwd. Daar waar voorheen de workshops, 
debatten en presentaties vluchtig waren, is er nu een archief opgebouwd waar nog steeds dankbaar 
gebruik van wordt gemaakt. Zo hebben meerdere theateropleidingen de theater-colleges over de 
legacy van zwarte theatermakers in Nederland door van Maarten van Hinte opgenomen in hun 
curriculum. 
 
Voorafgaande aan de livestreams verkochten pre-roll plekken aan culturele adverteerders. Dit zorgde 
voor enige compensatie voor het wegvallen van de advertentie-inkomsten bij de 
programmabrochure.  
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Door het digitale festival werd het ineens mogelijk om het programma op meerdere plekken ‘neer te 
zetten’ buiten de reguliere theaters. Zo werd in samenwerking met Stadstheater Zoetermeer een 
live-streaming van de voorstelling Immens voor hun vrienden georganiseerd in het eigen theater en 
werd het gala (dat geen gala was) via livestream aangeboden in Theater Bellevue. Dit zijn zeer 
interessante mogelijkheden voor de toekomst. 
 
6. Stakeholders en financiers  

De stichting ontvangt structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst. We mochten ons verheugen op de toekenning van een tweejarige subsidie van 
Fonds21 voor een zeer aanzienlijk bedrag.  

De BNG bank draagt in ieder geval nog tot en met 2022 bij. Dioraphte en Stichting De Versterking 
ondersteunden wederom de Fringe. Ook Stichting Janivo droeg aan het Fringe festival bij. Het AFK 
kende daarnaast een flinke innovatiesubsidie toe. 

De verstandhouding met de financiers is optimaal en zij tonen zich enthousiast en betrokken, wat 
zeker blijkt uit het voorzetten van de steun gedurende de COVID-crisis. Ook de coronasteun vanuit 
het Ministerie was ongekend. 

De stichting is flink geworteld in Amsterdam en heeft tegelijkertijd een stevig landelijk en 
internationaal netwerk. Dit wordt weerspiegeld in onze partners en stakeholders: Internationaal 
Theater Amsterdam, Theater Bellevue, Koninklijk Theater Carré, DelaMar, De Krakeling, Meervaart, 
de Brakke Grond, 12 Bijlmer Parktheater, CC Amstel, Dansmakers, PLEIN Theater, De Balie, 20+ 
(ongesubsidieerde) kleinere theaters in Amsterdam, Theater a/d Rijn, Zaal 3/HNT, Theater Walhalla, 
Theater Kikker, VSCD, Vereniging Acteursbelangen ACT, Universiteit van Amsterdam, Platform 
Scenografie, NAPK, Rightaboutnow Inc., Poetry Circle Nowhere, World Fringe, Brighton Fringe 
Festival, IETM, We Are Public, Amsterdam&Partners, CJP, de Podiumpas, Stadspas, Uitmarkt, AT5, 
The Student Hotel, NRC Handelsblad, de Volkskrant en het Parool. Deze samenwerkingen zijn van 
grote meerwaarde voor onze activiteiten en creëren draagvlak en inhoud. 

7. Kansen en bedreigingen  

Nu Stichting de Theaterdagen niet in de BIS gekomen is, blijft de financiële basis voor onze 
activiteiten min of meer gelijk aan de afgelopen jaren. De inflatie meegewogen is er zelfs sprake van 
vermindering van het subsidie. Ook blijft de Stichting sterk afhankelijk van incidentele ondersteuning, 
terwijl er binnen de organisatie een behoefte bestaat aan professionalisering en fair pay. 
Tegelijkertijd zijn de verwachtingen ten aanzien van onze activiteiten en gestelde doelstellingen op 
het gebied van bijvoorbeeld inclusie hoog, al zijn het maar onze eigen verwachtingen. 
 
Om afhankelijkheid van enkele inkomstenbronnen te verkleinen, zetten we naast fondsenwerving 
ook in op development, zoals een Fringe Vriendenkring en het uitbouwen van incidentele sponsoring, 
zoals huidige sponsordeals o.a. met een fietsverhuurder, pinkastjesverhuurder en The Student Hotel, 
naar structurele bijdragen. 
 
Sponsoring is binnen het Nederlands Theater Festival anders dan in natura (ITA) en bijdragen van 
partners (ACT en NAPK) aan het Gala vrijwel niet aan de hand. Het NTF is sterk afhankelijk van eigen 
inkomsten, de grotere particuliere fondsen en projectsubsidies voor speciale onderdelen als 
boventiteling, Get Happy en de Theaterfotografieprijs. 
 
Dit betekent dat we er niet van uit kunnen gaan dat er meer middelen komen voor het NTF, Fringe of 
enig ander onderdeel, noch dat middelen op een andere manier verdeeld zullen worden. De 
middelen voor NTF jong en NTF Pro zijn zeer beperkt en leunen zwaar op inzet van partners. 
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De gegeven situatie en de verwachting dat er in de komende vier jaren niet meer financiële middelen 
zullen komen, vraagt van ons een opstelling waarbij we zorgen dat de werkbelasting meer in 
verhouding komt te staan met de betaling. Maar wat we doen willen we beter doen. 
 
Groei is bij een gelijkblijvende begroting mogelijk door: 
A. kwalitatief beter te doen wat we doen,  
B. door inhoudelijk meer regie te voeren en spraakmakender te zijn in onze keuzes,  
C. door het aangaan van partnerships binnen en buiten de sector en  
D. door het aanvragen van projectsubsidies met een maatschappelijke, idealistische 
component, waaronder kansenongelijkheid. 
 
Het uitgangspunt is het bouwen van een kleine en flexibele maar ook duurzame festivalorganisatie 
met een aantal kernactiviteiten die naar gelang de toekenningen kunnen worden uitgebreid met 
projecten. 
 
De focus van de Stichting voor de komende vier jaren is drieledig:  
• Vergroten van de naamsbekendheid van onze activiteiten: stijging van de bezoekersaantallen 

met 5 % per jaar, met name onder nieuwe doelgroepen, 
• Vergroten van onze impact/betekenis voor (jonge) theaterprofessionals ook buiten de 

festivalperiode, 
• Een basis leggen voor een plaats binnen de Basisinfrastructuur 2025 – 2028 door invulling 

showcase-functie (nationaal en internationaal), het versterken van onze betekenis voor de 
sector en het vergroten van onze maatschappelijke betekenis. 

 
Een werkgroep Duurzaamheid zal incidentele initiatieven omzetten in structureel beleid. Belangrijke 
aandachtspunten zijn: duurzame marketingmiddelen, vervoer en transport, een groen kantoor en 
festivallocaties. 
 
8. Toelichting financiën  

Exploitatie  

Financieel gezien was 2020 dankzij de corona-steun een gezond jaar dat werd afgesloten met een 
positief exploitatieresultaat van € 59.215 (2019: € 5.983).  

De omzet van het totale festival was in 2020 ruim € 1.062.280, bijna € 27.000 hoger dan in 2019. De 
eigen inkomsten bedroegen ruim € 403.000, twee ton lager dan in 2019 als gevolg van de corona-
crisis. Dit verlies werd gecompenseerd met € 256.900 aan incidentele ‘corona-steun’, zodat 
gezelschappen en theatermakers redelijk ‘normaal’ konden worden doorbetaald. 

Het Eigen Vermogen van de Stichting is door toevoeging van het exploitatieresultaat gestegen van € 
111.008 naar € 170.223, hierin is opgenomen een ‘COVID-reserve’ van € 59.215. Bestuur en Raad van 
Toezicht hechten veel waarde aan het opbouwen van een gezonde Eigen Vermogenspositie om de 
continuïteit van de Stichting te kunnen waarborgen. De current ratio is in 2020 iets gedaald ten 
opzichte van 2019. De organisatie kan nog steeds op korte termijn ruimschoots aan haar 
verplichtingen voldoen.  

Het kort vreemd vermogen is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2019. De vlottende activa zijn 
eveneens bijna verdubbeld. De solvabiliteit is iets gedaald ten opzichte van 2019. Current Ratio 2019: 
2,44. Current Ratio 2020: 2,01. Solvabiliteit 2019: 59%. Solvabiliteit 2020: 50%. 
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9. Gerealiseerde activiteiten t.o.v. het ingediende activiteitenplan  

Wij hebben dit jaar ondanks de COVID-crisis en de 1,5 meter samenleving door een hybride opgezet 
festival de meeste voorgenomen activiteiten kunnen realiseren en overtreffen daarmee het aantal 
activiteiten dat we oorspronkelijk hebben ingediend zelfs ruimschoots.  

Bezoekersaantallen 

In 2020 vonden gedurende 11 dagen 452 (2019: 398) kernactiviteiten plaats die samen 13.738 (2019: 
36.107) bezoekers hebben getrokken. Dat is bijna een derde van het aantal bezoekers in een 
‘normaal’ jaar: precies de consequentie van de 1,5 meter opstelling in de theaters. Daarnaast werden 
ruim 1.000 kaartjes voor de online streams verkocht (waarvan ruim 80% digitale passe-partouts). 

10. Werkgeverschap, opdrachtgeverschap, governance en diversiteit  

In het streven naar een inclusiever programma veranderde Fringe de taal van de open call en zette 
deze uit bij een breder netwerk van organisaties. We nodigden een grotere diversiteit aan 
programmeurs uit voor onze Art Industry Office en jury. We gingen nauwer samenwerken met 
organisaties die reeds divers talent (en publiek) weten te bereiken zoals Rightaboutnow Inc., 
Compagnietheater, Podium Mozaïek, Poetry Circle Nowhere, Mezrab, Bijlmer Parktheater en 
Meervaart. Deze lijn zetten we voort. 
 
De afgelopen vier jaren is binnen de selectie van NTF sprake van een toename van producties (en 
nominaties) van makers met een bi-culturele achtergrond. Ook zetten we ons in voor een diversere 
samenstelling van de jury’s zelf; in 2024 moeten minstens 3 juryleden een bi-culturele achtergrond 
hebben.  
 
Binnen NTF Pro zullen we de komende periode het gesprek over inclusiviteit in de breedste zin 
blijven aanjagen, met naast culturele diversiteit een specifieke focus op toegankelijkheid, zowel waar 
het sociale klasse als mensen met een beperking betreft.  
 
De Theaterdagen is met 4 platforms intrinsiek meerstemmig. We streven ernaar de breedte en 
diversiteit van theaterveld en de maatschappij te weerspiegelen. Inclusiviteit en vertrouwen in onze 
makers zijn hierbij leidende principes. Van oudsher slagen we er goed in om in onze programma’s de 
vele verschillende vormen van theater evenals verschillende generaties makers op het festival te 
tonen. De verscheidenheid aan vormen, met name op Fringe, leidde op organische wijze tot een 
verscheidenheid aan makers en thema’s. Tegelijkertijd erkennen we dat makers, verhalen en vormen 
uit bepaalde communities ondergerepresenteerd waren. We hebben ons daarom ingespannen om 
de culturele diversiteit – alsmede diversiteit op gebieden als gender, seksualiteit, sociale afkomst, 
opleidingsniveau en ability – binnen onze programma’s te vergroten, o.a. door samenwerking met 
deskundige locaties en organisaties.  
 
Een reeks aan acties als nader beschreven in ons plan hebben ertoe geleid dat het programma 
diverser is geworden en dat we onze makelaarsfunctie binnen de talentontwikkelingsketen voor een 
bredere groep kunnen inzetten. Dit proces blijven we de doorzetten. We willen toegroeien naar 
meerdaagse aanwezigheid in Zuidoost en Nieuw-West, alsmede een grotere en stabielere aanwas 
van cultureel diverse makers. 
 
Ook bij NTF, NTF Pro en NTF jong is inclusiviteit een speerpunt. De Keuze van de Wijkjury inclusief 
randprogramma-activiteiten maakt standaard deel uit van ons aanbod. Het verdiepende programma 
voor publiek en professionals besteedt ruime aandacht aan dit thema. We bouwen onze 
doelgroepgerichte programma’s als Get Happy voor mbo-studenten verder uit. Met betrekking tot de 
keuze van de toneeljury’s stimuleren we diversiteit. De afgelopen periode is sprake van een toename 
van producties van makers met een bi-culturele achtergrond. In de nominaties van toneelprijzen 
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komt meer diversiteit naar voren. We zetten ons in voor een meer diverse samenstelling van de 
jury’s zelf met de aanstelling van tenminste 3 leden met een bi culturele achtergrond met ingang van 
september 2021. 
 
We hebben stappen gezet op het gebied van een diverser team en bestuur. Zo is er nu een Raad van 
Toezicht waarin een redelijke balans van leeftijden, genders en (bi-)culturele afkomst aanwezig is. 
Het vergroten van de diversiteit en inclusiviteit heeft voor de RvT prioriteit.  
 
Een van de leden van de Raad, Rubina Boasman is vanuit haar praktijk als verandermanager een 
belangrijk adviseur op dit vlak. 
 
De samenstelling van het Fringe team is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Er is een grotere 
diversiteit in gender, opleidingsniveau en culturele afkomst. In 2019 had een derde van het 
personeel een bi-culturele achtergrond. De festivalleiding volgde afgelopen jaar een cursus in 
Inclusief Leiderschap. De samenstelling van het team van NTF is nog onvoldoende divers. In 2024 
willen we dat minstens een derde van het team een bi-culturele achtergrond heeft.  
 

Personeel, Raad van Toezicht, partners 
 
Zoals hierboven beschreven, zullen we om meer culturele diversiteit binnen onze organisatie, 
activiteiten en publiek te bewerkstelligen actief samenwerken met een brede groep aan partners, 
uiteenlopend van presentatieplekken, productieplekken, mediapartners tot sociale initiatieven. 
 
Onze maatschappelijke doelstelling is het publiek kennis laten met en te enthousiasmeren voor 
theater. Het bereiken van nieuw publiek is een prioriteit. Wij doen dit vanuit een idealistisch 
emancipatorisch uitgangspunt: toegang tot kunst geeft meer kansen voor het individu. Wij geloven 
dat kunst bijdraagt aan kritisch burgerschap en welbevinden, waarbij mensen nieuwe inzichten en 
perspectieven worden aangereikt. Voor jongeren kan theater een betekenisvolle kunstvorm zijn die 
creativiteit en verbeeldingskracht stimuleert. 
  
De Stichting werkt met een nieuw samengestelde Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder, die 
verantwoording aflegt aan de Raad. De Raad bestaat uit 5 leden. Geen van de leden ontvangt enige 
vergoeding. De lijnen binnen de organisatie zijn kort. Alle informatie is voor de Raad van Toezicht 
opvraagbaar, ook bij de externe accountant. De taken van de Raad en het bestuur zijn duidelijk 
gescheiden. Het bestuur besluit, de Raad adviseert en ziet toe op correct bestuur. 
 
Jeffrey Meulman is directeur-bestuurder van de stichting met een vergoeding die ruim onder de  
WNT-norm valt. De Stichting werkt uitsluitend met zzp-ers. Er zijn geen overtredingen van de WNT in 
de vergoedingen aan deze medewerkers. 
 
De RvT neemt de Governance Code Cultuur als leidraad voor zijn functioneren en zal het komende 
jaar, onder meer in de vorm van een bestuursreglement, zijn werkwijze en taakverdeling vastleggen 
en jaarlijks evalueren. Zo zal de RvT voortaan de externe accountant benoemen in plaats van de 
directeur-bestuurder.  
In 2020 werd afscheid genomen van Thomas Spijkerman (aangetreden 2018) en Raymi Sambo 
(aangetreden 2019). Naast Angelique Finkers (2018), Rubina Boasman (2018) en Jeroen Bartelse 
(2019) is Nicolien Luttels in 2020 officieel aangetreden als lid van de Raad. De leden van de RvT 
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Leden van de Raad zijn aangesteld voor 4 
jaren, waarna zij nog eenmaal herkiesbaar zijn voor een nieuwe termijn. 
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Bij de aanstelling van leden van de Raad van Toezicht wordt getoetst op belangenverstrengeling en 
tegenstrijdig belang. Voor werkzaamheden van de (freelance) directeur-bestuurder elders wordt bij 
de RvT om toestemming gevraagd. Om festival specifieke redenen zijn wij alert op ongewenste 
belangenverstrengeling: het festival reikt vele prijzen uit en waakt strikt over zijn onafhankelijkheid.  
De organisatie heeft een professioneel bestuur en besteed veel tijd aan overleg en samenwerking 
met belanghebbenden en stakeholders. Als pleitbezorger van het Nederlands theater is onze 
artistieke integriteit onomstreden. Wij zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie. Handelingen 
strijdig met deze voorbeeldfunctie leiden in de regel tot opzegging van de samenwerking. Zowel 
bestuur als RvT stellen zich dienstbaar op ten opzichte van het belang van de theatersector en de 
maatschappelijke doelstelling. 
 
De RvT staat in contact met publieke en private financiers en fungeert gevraagd en ongevraagd als 
sparringpartner van het bestuur. Zij is ambassadeur van de Stichting.  
 
De Raad van Toezicht heeft een zelfevaluatie gedaan onder leiding van een extern deskundige. De 
RvT is momenteel op zoek naar twee nieuwe leden nadat Thomas Spijkerman en Raymi Sambo 
vertrokken. Nicolien Luttels, adviseur en interim-manager bij Blueyard, trad toe als penningmeester. 
Per 1 maart moet in de twee openstaande functies zijn voorzien. Dit jaar zijn het bestuursreglement 
en gedragscode vastgesteld. 
 
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. De verantwoording zal vanaf 2021 uitgebreider 
ingaan op het gevoerde beleid ten aanzien van o.a. dilemma’s, risicobeheersing, beloningsbeleid, 
contractduur, vergoedingsregels etc. Het bestuur rapporteert over contacten met externe 
belanghebbenden aan de RvT. Indien nodig worden extra vergaderingen belegd, teneinde 
onvoorziene uitdagingen zo snel mogelijk op te lossen. Binnen de kleine organisatie is geen 
medezeggenschapsorgaan. De bestuurder heeft een open stijl en is voor iedereen bereikbaar. 
Deelverantwoordelijken schuiven desgewenst aan bij vergaderingen van de RvT. Ieder lid van het 
team krijgt mogelijkheden om zich bij te scholen op het gebied van o.a. Inclusief Leiderschap en 
Festival Management.  
 
 
Amsterdam, 24 maart 2021 
 

 
 
Jeffrey Meulman 
Directeur-bestuurder Stichting de Theaterdagen 
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“Nergens anders is het fijner gluren naar theatermakers die zichzelf 
blootgeven. Op geen ander theaterfestival zijn de verhalen zo 
persoonlijk en de makers zo nabij. Het mag daarom een wonder 
heten dat het doorgaat in deze tijd, waarin anderhalve meter het 
maximum aan nabijheid is wat een mens zou moeten toelaten.” 
 

Vincent Kouters – De Volkskrant 
6 september 2020 
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INLEIDING 
 
Al 15 jaar heeft Amsterdam Fringe Festival als haar missie om onafhankelijke en nieuwe 
makers die buiten de mainstream van de podiumkunsten opereren een platform te bieden en 
om een zo groot mogelijk publiek warm te maken voor het ongebreidelde artistieke 
experiment dat zij aangaan. Maar hoe doe je dat in ‘rare tijden’ waarin COVID-19 het 
‘normale’ onmogelijk maakt?  
 
Nadat de selectie was gemaakt en de programmering voor Fringe 2020 zo goed als rond 
was, ging Nederland in lockdown. Er was lange tijd grote onzekerheid over de ontwikkeling 
van het coronavirus en de invloed die dit zou hebben op ons dagelijks leven. We varen ‘op 
zicht’ zoals de minister-president meermaals uitsprak, wat ook gold voor de organisatie van 
Fringe. Veel scenario’s werden doorgenomen, maar uiteindelijk hebben we door de 
toekenning van het corona-noodfonds in juni kunnen besluiten om de productie van het 
festival voort te zetten.  
 
De nieuwe context waarbinnen een festival georganiseerd moest worden heeft veel 
gevraagd van iedereen. Teamleden met nieuwe taken en een continue flexibiliteit en 
creativiteit om het produceren van een festival opnieuw uit te vinden. Makers die zich 
staande proberen te houden in het culturele slagveld en hun werk opnieuw tegen het licht 
moeten houden. Locaties die opnieuw hun ruimte moeten ontdekken en aanpassen aan de 
nieuwe maatregelen. Dit alles om ervoor te zorgen dat Fringe Fringe kon zijn. 
 
Ondanks alles vond van 5 t/m 15 september 2020 Amsterdam Fringe Festival plaats. 58  
gezelschappen speelden samen 315 keer op 25 locaties verspreid over Amsterdam voor 
meer dan 7000 bezoekers.  
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REFLECTIE OP GEREALISEERDE ACTIVITEITEN 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Fringe zijn op te delen in drie categorieën:  

• Kernprogramma  
Voorstelingsprogramma, samengesteld via o.a. open inschrijving en ‘Recommended 
by’ instroomplekken  

• Talentondersteuning 
o.a. begeleiding door Fringe team, How2Fringe workshoptraject, Fringe Awards & 
Best of Fringe Tour, Art Industry Office activiteiten, Fringe Academy  

• Extra programma  
o.a. Festivalhart, Fringe X Bijlmer, Fringe X Meervaart, Fringe X Uitmarkt 

 
Vanwege de COVID-19 crisis hebben we ervoor gekozen om ons in 2020 te focussen op het 
kernprogramma en de talentondersteuning. Deze twee onderdelen beschouwen we immers 
als de kernactiviteiten van het festival. Bovendien waren deze activiteiten binnen de 
omstandigheden gemakkelijker te realiseren (zonder al te veel sfeerverlies) dan de 
activiteiten binnen het extra programma.  
 
Open inschrijving en aanmeldingen 2020 
Zoals voorgaande jaren vond de selectie van de aanmeldingen voor de open inschrijving 
plaats op basis van de volgende criteria: productionele haalbaarheid, diversiteit en 
verscheidenheid binnen het gehele programma en artistieke kwaliteit (in die volgorde). 
Er waren in 2020 250 aanmeldingen, wat min of meer vergelijkbaar is met het aantal 
aanmeldingen in 2019 (260). De aanmeldingen kwamen uit verschillende landen – 
Nederland, Belgie, internationaal – en van verschillende opleidingen met daarbij enkele 
autodidacten. Opvallend was dat in veel concepten het thema intimiteit terugkwam, nog 
voordat er sprake was van een lockdown die leidde tot een beperking van het sociale 
contact. Daarnaast waren terugkerende thema’s in de verschillende concepten: de impact 
van social media, blackness, queerness, identiteit. Uit deze aanmeldingen zijn uiteindelijk 64 
makers geselecteerd, voordat de lockdown in maart inging  
 
Kernprogramma 
Aangezien we de pluriformiteit en diversiteit in het programma van groot belang achten en 
graag zoveel mogelijk makers een platform bieden, is ervoor gekozen om de huidige aantal 
geselecteerde voorstellingen niet te reduceren, maar de individuele producties een kleiner 
aantal speelbeurten te laten spelen. Elke (live) productie had dit jaar twee aaneensluitende 
speeldagen, waarbij een voorstelling – indien mogelijk – meerdere keren per dag kon spelen.  
 
Vanaf het selectiemoment hebben wij veelvuldig contact gehad met de makers. Hierin zijn 
we transparant geweest over de situatie en besproken met de makers of en hoe zij hun werk 
zouden kunnen presenteren. Als organisatie besloten wij niet om een voorstelling te 
annuleren, maar de makers mochten zelf wel deze keuze maken. Van de 64 geselecteerde 
voorstellingen hebben er 58 ook uiteindelijk gespeeld, waarvan het grootste deel live (54) en 
een klein deel online (4). 
 
Met de makers hebben wij de opties besproken om werk online of live te presenteren en 
samen gekeken op wat voor locaties hun voorstelling zou kunnen spelen en hoe zij hun 
voorstelling hieraan zouden kunnen aanpassen. We hadden bijvoorbeeld beschikking over 
het Peepshow Palace in de Brakke Grond, maar dit betekent wel dat de voorstelling die dar 
speelt in staat moet zijn om een publiek te bespelen wat rondom het speelvlak zit. De 
makers zijn intensief begeleid in dit proces, waarbij wij als festival een grotere producerende 
rol hebben gespeeld dan voorgaande jaren.  
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Instroomplekken 
In 2018 is gestart met het label ‘Recommended By’ om jong talent uit interessante hoeken 
van het veld een podiumplek te bieden in het festival. Dit jaar waren er twee voorstellingen 
geprogrammeerd onder dit label: 

- Podium Mozaiek: Luan Buleshkaj | Leeuwenkind  
- Bijlmer Parktheater: Jomecia Oosterwolde | A Presentation of Self (geannuleerd) 

Daarnaast stroomden er twee makers in door het winnen van de Next Best Fringe Award 
2019:  

- Aissa Kraayenbrink | In Lak’ech 
- Amanda Palma | #taitiria 

De King Sisters stroomde dit jaar in als winnaar van 2018 met een nieuwe voorstelling, 
Talking Songs.  
 
Speelbeurten 
Dit jaar waren er in totaal 325 speelbeurten van 58 gezelschappen, wat ongeveer gelijk is 
aan 2019 (326). Dit aantal geeft wellicht een vertekend beeld, omdat er een 1-op-1 
voorstelling was die 80 keer speelde. Naast deze speelbeurten, waren er ook nog 4 online 
werken welke gedurende het hele festival online te bekijken waren (waarvan twee een live 
‘viewing party’ hadden). 
Tijdens het festival zijn er slechts twee voorstellingen geannuleerd in verband met Covid-19: 
twee voorstellingen van Vlaamse makers omdat zij niet in de gelegenheid waren om te 
voldoen aan de strenge reismaatregelen die golden tussen Nederland en Belgie: 
Vitamina | Never Stop Scrolling 
Anke Somers | Parasite Paradise 
 
Locaties en geografische spreiding 
Vanzelfsprekend was de zoektocht naar geschikte locaties dit jaar een grotere uitdaging dan 
ooit. Sommige locaties van voorgaande jaren gaven de voorkeur aan commerciële of eigen 
programmering in plaats van onze gastprogrammering. Ook was het op enkele locaties nog 
lang de vraag of hier überhaupt wel voorstellingen plaats konden vinden (onder andere 
vanwege de beperkte capaciteit). Aan de andere kant zorgde de coronacrisis ook voor 
positieve neveneffecten. Zo konden we samenwerken met andere partijen in de stad, die 
voorheen niet in staat waren om hun zalen beschikbaar te stellen voor onze programmering; 
bijvoorbeeld de grote poppodia De Melkweg en Q-Factory. Daarnaast werden kleinere 
voorstellingen nog intiemer, zoals bijvoorbeeld in De Roode Bioscoop (met een capaciteit 
van 9 plekken de kleinste locatie van dit jaar). Ook hebben we gebruik kunnen maken van de 
coronaproof opstelling van De Warme Winkel in de Brakke Grond: het Peepshow Palace.  
 
De 25 speellocaties waren verspreid over Amsterdam Noord (4), Zuid (3), Centrum (7), Oost 
(4), West (5), Nieuw-West (1) en Zuidoost (1) 
 
Tijdens de Best of Fringe Tour, een tournee in februari en maart met de winnaars van de 
festivaleditie van het jaar ervoor, werden naast Amsterdam ook Utrecht, Den Haag, 
Rotterdam, Arnhem en Leeuwarden aangedaan.  
 
TALENTONDERSTEUNING 
 
Begeleiding makers 
Ieder jaar wordt er veel geïnvesteerd in een intensieve begeleiding van de aan het festival 
deelnemende artiesten, zodat zij zo goed mogelijk worden voorbereid op het spelen van hun 
voorstelling tijdens het festival en alles wat daarbij komt kijken. Deze begeleiding was dit jaar 
intensiever dan ooit.  
 
De creative producer en festival director hebben veelvuldig contact gehad met alle makers 
om te checken hoe het met hen ging en waar ze behoefte aan hadden. Daarnaast is er 
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nadrukkelijk met alle makers de dialoog aangegaan om de wensen en mogelijkheden te 
bespreken om hun voorstelling toch te maken en te tonen op het festival.  
 
Toen de lockdown inging zijn we meteen overgeschakeld naar online contact met de makers. 
Zo werden er How2Fringe workshops gegeven via Zoom, kregen de makers iedere twee 
weken mails met updates over de stand van zaken m.b.t. COVID-19 en was er iedere week 
een Fringe Friday meeting: een informeel gezamenlijk spreekuur voor community building en 
informatie verstrekking. Daarnaast was er zoals ieder jaar een Facebookgroep en een online 
toolkit waarin praktische informatie gedeeld werd met de makers.  
 
How2Fringe: 
#1 | 17 maart – Kick-off 
#2 | 16 april – Money 
#3 | 4 mei – Marketing 
#4 | 8 juni – Networking  
#5 | 10 augustus – Speeddates 
 
Jury 
Zoals ieder jaar zijn ook deze editie alle voorstellingen bezocht door de Fringe Jury. De jury 
bestaat uit 20 professionals die er samen voor zorgen dat iedere voorstelling door minimaal 
2 juryleden wordt bezocht. Op basis van deze bezoeken kiest de jury de winnaars van de 
Fringe Awards.  
 
Er waren meer aanmeldingen voor de jury dan dat we leden konden plaatsen. Dit geeft aan 
dat veel professionals zich willen committeren aan Fringe. Omdat er een grote jury was dit 
jaar, zijn veel makers gezien door verschillende juryleden. Dit is een positieve ontwikkeling, 
omdat er door de jury ook gescout wordt voor eventuele doorboekingen in de Nederlandse 
theaters. Wel was het plannen van de jury dit jaar een ingewikkelde puzzel, omdat er een 
kleine capaciteit was in de verschillende zalen en voorstellingen snel uitverkocht raakten. 
Gelukkig waren de meeste juryleden erg flexibel en waren ze blij weer veel voorstellingen te 
kunnen (en willen) bezoeken. Maar ook hierbij hadden we te maken met een nieuwe realiteit: 
juryleden die zich afmeldden omdat ze verkoudheidsklachten hadden.  
 
Dit jaar bestond de jury uit:  
Theater Ins Blau – Kees van Leeuwen 
DeGasten – Sènami Awunou 
ICKAmsterdam – Jesse Vanhoeck 
Het Nationale Theater – Miel van Teijlingen & Nike Ayinla 
Theater Walhalla – Andrea Grevink 
De Nieuwe Oost – Linda Kocke & Eve Hopkins 
Productiehuis Rotterdam – Melih Gençboyaci & Tanja Elstgeest 
Lowlands – Stella van Leeuwen 
Theater Bellevue – Frank Noorland & Tom Helmer 
Theater Kikker – Jolie Vreeburg 
SoAP – Selm Wenselaers & Anneke Tonen 
De NWE Vorst – Anneke van der Linden & Maartje van Zutphen 
Freelance dramaturg – Céline Buren 
Freelance maker/Heelal BV – Thomas Spijkerman 
De Kleine Komedie – Floor Nicolas 
 
Fringe Awards 2020 
In 2020 werden drie ‘Best of Fringe 2020’-awards uitgereikt, gaf de jury twee eervolle 
vermeldingen en werd er een nieuwe award geïntroduceerd: ‘Best of Fringe – digital’. De 
Best of Fringe 2020 voorstellingen zullen begin 2021 te zien zijn in vijf verschillende theaters 
door het land tijdens de Best of Fringe-tour: Theater Bellevue in Amsterdam, Het Nationale 
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Theater in Den Haag, Theater Kikker in Utrecht, Theater aan de Rijn in Arnhem en 
Theater Walhalla in Rotterdam. 
 
Winnaars Best of Fringe 2020: 

- Merel Severs | Let me tell you something you already know 
- Luan Buleshkaj | Leeuwenkind 
- Jip Smit | Motherland 

 
Eervolle vermeldingen:  

- Annica Muller | Burning Butterfly XL 
- Cherella Gessel | Yoniverse 

 
Best of Fringe – Digital: 

- WUSS. | Seriously Interrupted Millenial 
 
De International Bursary, een beurs om op een Fringe festival in het buitenland te spelen, 
werd dit jaar niet uitgereikt. Omdat niet zeker is dat deze Fringe festivals in tijden van 
COVID-19 kunnen plaatsvinden, kon deze prijs dit jaar niet worden uitgereikt.  
 
Daarnaast is er ook dit jaar weer de Next Best Fringe award uitgereikt (voorheen Try Again 
Fail Better Award): een award voor makers die op het afgelopen Amsterdam Fringe Festival 
te zien zijn geweest en graag verder willen werken aan hun voorstelling. De makers konden 
zichzelf na afloop van Fringe 2020 nomineren en aangeven waarom zij verder willen werken 
aan hun project. Uit de dit jaar 12 nominaties zijn Robin Nimanong (ICK Amsterdam) en 
Xenia Perek (Het Huis Utrecht) als winnaars gekozen. Zij krijgen coaching en studioruimte 
aangeboden om het artistieke experiment dat ze bij Fringe zijn gestart verder te 
ontwikkelen. Ook zijn zij gegarandeerd van een plek op het programma van Amsterdam 
Fringe Festival in september 2021, waar ze de vernieuwde versie van hun performance 
presenteren aan het publiek. 
 
Best of Fringe Tour 2020 
De Best of Fringe Tour met de beste voorstellingen van de voorgaande editie is een 
belangrijk onderdeel van het beter aansluiten van jong talent op de landelijke 
talentontwikkelingsketen binnen de podiumkunsten. De makers spelen vaak voor het eerst in 
deze vlakke vloertheaters, voor een nieuw publiek en in nieuwe steden. Daarmee is Fringe 
een springplank voor deze makers om hun bekendheid en ervaring te vergroten en hun 
netwerk in het podiumkunstenveld verder uit te breiden. Daarnaast zorgt deze tour ook voor 
meer bekendheid van Fringe buiten Amsterdam.  
 
In 2020 gingen mee op Tour:  

- Emma Buysse en Luna Joosten | Great People 
- Rustâg | Volgende week zondag 
- Gavin Viano | Melanine ten strengste verboden (alleen Amsterdam) 

De Tour ging langs de volgende theaters: 
- Theater Bellevue | Amsterdam 
- Theater Kikker | Utrecht 
- De Harmonie | Leeuwarden 
- Zaal 3 | Den Haag 
- Theater Walhalla | Rotterdam 
- Theater a/d Rijn | Arnhem 

 
De Best of Fringe Tour was ook in 2020 weer een succes. Voor de voorstellingen in de 
verschillende steden (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem, Rotterdam, Leeuwarden) 
werden in totaal 431 kaarten verkocht, wat een lichte stijging betekent ten opzichte van 2019 
(416). Echter was er in 2020 een extra speelplek (Leeuwarden).  
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2020: 431 tickets | 6 speelplekken 
2019: 416 tickets | 5 speelplekken 
2018: 456 tickets | 6 speelplekken 
 
Doorstroom na Fringe 
Normaliter wordt er tijdens het festival veel talent gescout door de jury, welke bestaat uit 
programmeurs en boekers die gezamenlijk alle voorstellingen zien, en programmeurs die op 
eigen initiatief met korting voorstellingen kunnen bezoeken. Ook dit jaar zijn er, ondanks de 
beperktere capaciteit, veel voorstellingen bezocht door professionals. Door de voortdurende 
pandemie en de langdurige sluiting van de theaters is het echter nog onduidelijk wat het 
effect is van deze scoutbezoeken en de hieruit voortkomende doorstroommogelijkheden van 
de artiesten van Fringe 2020.   
 
In samenwerking met Stichting Stadsherstel Cultureel en de Janivo Stichting worden vanaf 
december 2020 de Fringe Fridays georganiseerd: iedere eerste (of tweede) vrijdag van de 
maand vinden er voorstellingen van Fringe-makers plaats in ’t Zonnehuis. Dit geeft makers 
de kans om hun Fringe voorstelling nog een keer te spelen en zorgt voor zichtbaarheid van 
Fringe gedurende het jaar. 
 
Arts Industry Office en netwerk events 
De Arts Industry Office is de professionals desk van Amsterdam Fringe waar programmeurs 
en scouts uit het podiumkunstenveld terecht kunnen voor advies en kortingskaarten. Dit jaar 
waren er 40 aanmeldingen hiervoor (ten opzichte van 45 in 2019), maar er zijn ook 
professionals die op eigen initiatief voorstellingen bezoeken en zich niet aanmelden. 
Vanwege de beperkte capaciteit van de voorstellingen kregen de professionals dit jaar de 
mogelijkheid om met een korting van 15% kaarten te bestellen, in plaats van de reguliere 
regeling waarbinnen ze vijf vrijkaarten kregen. Ook was er dit jaar een (online) netwerkevent, 
waarbij makers, programmeurs en boekers met elkaar in gesprek gingen over verschillende 
thema’s. Opvallend hierbij is dat dit event goed wordt bezocht door professionals, maar in 
mindere mate door de makers. De Fringe Showcase is dit jaar komen te vervallen.  
Over de afgelopen jaren zien we een solide basis van professionals die ons festival 
bezoeken en interesse tonen in onze makers. De komende jaren willen we dan ook 
onderzoeken hoe we deze peer-groep nog beter kunnen inzetten en hoe we de showcase 
functie van Fringe kunnen uitwerken.  
 
Fringe Academy 
Fringe Academy is het werkervaringstraject van Amsterdam Fringe Festival waarbij jonge 
festivalmakers de kans krijgen om een podium op de Uitmarkt te programmeren en 
produceren. Helaas is dit jaar de Uitmarkt niet doorgegaan in de reguliere vorm, wat 
betekende dat er een alternatieve invulling gegeven moest worden aan de Fringe Academy. 
In overleg met de deelnemers is ervoor gekozen om iedere deelnemer een (stage)rol te laten 
vervullen binnen de organisatie van het festival. Hierin waren zij betrokken bij productionele 
zaken zoals locatieproductie en het organiseren van de talkshow, de opening en de Award 
show. Gedurende dit traject kregen zij workshops en individuele begeleiding.  
 
PUBLIEKSBEREIK EN MARKETING 
De samenwerking met creative agency LAVA voor de branding en het ontwikkelen van de 
campagne is ook in 2020 voortgezet. Ook dit jaar maakten we samen een opvallende 
campagne die voor een ‘fringeworthy’ straatbeeld zorgde in Amsterdam. De campagne viel 
erg op in de stad door onder andere de inzet van ABRI’s, posters en vlaggen. Ook online 
hebben we veel (potentiele) bezoekers bereikt met een uitgebreide social media advertising 
campagne i.s.m. mediabureau Addurance. 
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Publieksaantallen 
Tijdens het Amsterdam Fringe Festival 2020 hebben 58 gezelschappen 325 keer gespeeld 
op 25 verschillende locaties. Opvallend is dat het aantal verkochte tickets slechts 6% lager 
ligt dan vorig jaar. In de kaartverkoop in de aanloop naar het festival lagen we zelfs een tijd 
voor ten opzichte van de aantallen van vorig jaar. Dit is onder andere te verklaren door het 
feit dat Fringe het eerste theaterfestival was dat weer ‘gewoon’ door kon gaan. Daarnaast 
raakten voorstellingen vanwege de beperkte capaciteit sneller uitverkocht, wat mogelijk ook 
heeft gezorgd voor een “op=op-effect” waardoor bezoekers eerder dan normaal hun tickets 
kochten.  
 
Vanwege de beperkte capaciteit hebben we het vrijkaartenbeleid – eenmalig – aangepast. 
Zo waren er geen gezelschapskaarten beschikbaar en kregen professionals een 
kortingscode waarmee zij met 15% korting tickets konden bestellen, in tegenstelling tot 
eerdere jaren waarin zij 5 vrijkaarten kregen via het Arts Industry Office.  
Ter vervanging van de passe-partout hebben we de Fringe Binge Pas in het leven geroepen; 
voor €10 kon een kortingscode gekocht worden waarmee hij/zij 25% korting kreeg op alle 
voorstellingen (max. 1 ticket per voorstelling). Hiervan zijn er 11 gekocht, waarmee 43 tickets 
zijn gekocht. Daarnaast was er een kortingscode voor studenten (15% korting) die is 
verspreid onder verschillende vakopleidingen, maar hiermee zijn slechts 11 tickets verkocht. 
Ook zijn er veel minder voorstellingen bezocht met de Fringe Pas (team & vrijwilligers), 
omdat er beperkte plekken over waren bij voorstellingen en er vooraf gereserveerd moest 
worden (door middel van een wachtlijst) als je met een Fringe Pas een voorstelling wilde 
bezoeken.  
 
Het blijft een zoektocht naar wat de juiste manier is om bezoekers te verleiden tot het kopen 
van meerdere tickets. Deze zoektocht was in 2020 minder relevant vanwege de beperkte 
beschikbaarheid van tickets, maar zal voor komend jaar opnieuw voortgezet worden.  
 

  2019 2020 verschil 

Totaal aantal bezoekers Best of Fringe Tour (feb/mrt) 416 431 3,61% 

Verkochte tickets Amsterdam Fringe Festival (sep) 7.136 6.702 -6,08% 

  Reguliere tickets 6.203 5.514 -11,11% 

  CJP tickets 447 1076 141,54% 

  We Are Public tickets 157 112 -28,66% 

  Stadspas tickets 136 nvt   

  Passe-partout & overige kortingstickets 193 119 -38,34% 

Vrijkaarten pers/professionals/jury/gezelschappen 1.801 499 -72,29% 

   Fringe Pas 823 216 -73,75% 

SUBTOTAAL BEZOEKERS HOOFDPROGRAMMA 9.353 7.632 -18,40% 

        

Fringe4Frees, feestjes, sneaks 2.054 300 -85,39% 

  Festivalhart 1.024 nvt   

Vrije Uitloop, Uitmarkt 6.800 nvt   

Fringe Buurtsuper / Fringe x Bijlmer 200 nvt   

Fringe x Meervaart 156 nvt   

Workshops & zakelijke events 316 428 35,44% 

  How2Fringes 253 300 18,58% 



 

27 
 

SUBTOTAAL BEZOEKERS RANDPROGRAMMA 9.526 728 -92,36% 

        

TOTAAL 18.879 8.360 -55,72% 

 
Zaalbezetting 
De bezettingsgraad van de zalen was dit jaar ongekend hoog: 84% van de in totaal ca. 7500 
beschikbare tickets is verkocht. Dit percentage is logischerwijs niet te vergelijken met 
voorgaande jaren, omdat de capaciteit van de zalen dit jaar veel lager lag.  
 
Samenstelling publiek en publieksonderzoek 
Amsterdam Fringe heeft een overwegend jong, theater minnend publiek. We zien dat een 
deel van het publiek komt via de makers/gezelschappen en het andere deel is regulier 
festivalpubliek. Hieronder een aantal punten uit het publieksonderzoek:  

▪ Qua leeftijdsopbouw zien we dat iedere leeftijdsgroep goed vertegenwoordigd is:  
20 – 30 jaar: 29% (24% in 2019) 
31 – 45 jaar: 18,5% (27% in 2019) 
46 – 60 jaar: 31% (27% in 2019) 
60 +: jaar: 21,5% (20% in 2019) 

▪ Iets meer dan de helft van de bezoekers komt uit Amsterdam: 
Amsterdam: 53% 
Net buiten Amsterdam (<20km): 13% 
Verder buiten Amsterdam (>20km): 31% 
In het buitenland: 3% 

▪ Qua opleidingsachtergrond is de samenstelling van het publiek als volgt: 
MBO: 6% 
HBO: 42% 
WO: 38,5% 
WO+: 13,5% 

▪ Het grootste deel van de bezoekers gaat per jaar vaker naar een voorstelling: 
1 – 5 keer per jaar: 34% 
6 – 15 keer per jaar: 43% 
> 15 keer per jaar: 23% 

▪ Voor iets meer dan de helft van de bezoekers was dit jaar het eerste bezoek aan 
Fringe: 
1e keer: 55,5% 
2e keer: 12% 
3e + keer: 25,5% 
Eerder een ander Fringe Festival: 7% 

▪ De verhouding tussen reguliere bezoekers en bezoekers die komen via de 
makers/crew is ongeveer 50/50 

▪ Het grootste deel van het publiek ziet 1 voorstelling: 
1: 75%  
2: 15,5%  
3: 6,5%  
4 of meer: 3% 

▪ Daarentegen zien de meeste bezoekers liever twee voorstellingen op 1 avond: 
1: 35% 
2: 50% 
3: 14% 
4 of meer: 1% 

▪ Het festival wordt beoordeeld met een 8,2 (2019 7,9; 2018: 7,74; 2017: 7,6) 
▪ De Netto Promotor Score, de kans dat bezoekers Fringe aanraden aan vrienden of 

familie, is flink gestegen van 7,8 in 2019 naar 29,1 in 2020. 
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Concluderend kunnen we stellen dat Fringe een relatief jong publiek trekt (met bezoekers uit 
bijna alle leeftijdsgroepen), vaker academisch dan praktisch opgeleid is en een grote 
interesse heeft in podiumkunsten. Een groot deel van de bezoekers bezoekt Fringe voor het 
eerst en bezoekt 1 voorstelling, waarbij de voorkeur uitgaat naar voorstellingen die 
gecategoriseerd kunnen worden als ‘(tekst)theater’, ‘crossovers’ en ‘performance’. Het 
publiek is zeer positief en beoordeelt het festival substantieel beter dan voorgaande jaren. 
 
Campagne 
Twee jaar geleden is de samenwerking met Creative Agency LAVA begonnen om de 
campagne en een nieuwe huisstijl vorm te geven. Ook dit jaar hebben zij weer de campagne 
vormgegeven en zijn we de huisstijl van vorig jaar blijven gebruiken. De campagne van 
2020, met als titel ‘Taste The Fringe’, was wederom edgy en trok veel aandacht. 
 
Op basis van het publieksonderzoek kunnen we concluderen dat de zichtbaarheid van de 
marketingmiddelen licht is gedaald ten opzichte van 2019. Dit heeft wellicht te maken met 
dat er minder mensen op straat waren i.v.m. COVID-19, en de grote concurrentie op social 
media met andere merken waardoor het duurder is om online advertenties te draaien. 
 

WELKE MIDDELEN HEB JE GEZIEN? (IN 
%) 

2020 2019 2018 2017 

POSTERS 50 54 43 13 
VLAGGEN 22 32 26 5 
WEBSITE 49 59 48 18 
PROGRAMMABOEK n.v.t. 28 26 5 
SOCIAL MEDIA 32 34 34 16 
RECENSIES IN KRANT 18 24 24 5 

 
 
Middelen 
Postercampagne: onze posters werden voorafgaand aan en tijdens het festival door de hele 
stad verspreid, o.a. via een abricampagne, een outdoor postercampagne, via digitale 
posterschermen in de Amsterdamse metrostations en via posters op alle Fringe locaties.  
Vlaggen: in samenwerking met Amsterdam Marketing en het Nederlands Theater Festival 
werden net als voorgaande jaren vlaggen door de stad verspreid (centrum en diverse 
stadsdelen) om de zichtbaarheid van het festival te vergroten. 
Social media en online marketing: In 2020 was er weer veel aandacht voor social media 
en online. Met meer advertentiebudget, een awareness en conversie campagne en social 
media take-overs van makers hebben we een grotere doelgroep aan ons weten te binden. 
Zo is op Facebook het aantal volgers met 8% gestegen naar 9.059 en op Instagram met 
42% naar 3.207. Twitter bleef stabiel met circa vierduizend volgers. 
Website en nieuwsbrief: Dankzij de Innovatiesubsidie van het AFK hebben we dit jaar een 
nieuwe publiekswebsite kunnen lanceren. Ook is het ‘artist dashboard’ bijna gereed, een 
online platform vanaf waar we de Fringe artiesten nog beter kunnen begeleiden.  
Aankleding locaties en merchandise: ter promotie van het festival zijn stoffen tasjes 
gemaakt, T-shirts en cut-out borden van de campagne. Ter aankleding van de Fringe-
locaties en het festivalhart daarnaast opvallende roze makelaarsborden en sta-banieren. 
 
Partnerships 
Fringe had in 2020 een aantal marketingpartners, die ofwel zorgden voor gratis exposure 
ofwel voor het goedkoop inkopen van campagne middelen. Deze samenwerkingsverbanden 
zijn voor Fringe erg belangrijk, omdat op die manier zonder extra budget toch een nieuwe 
doelgroep kan worden aangeboord. 
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Amsterdam Marketing: partner voor het inkopen van de vlaggencampagne en de abri’s. 
We Are Public: bood hun leden een keuze uit acht Fringe-voorstellingen aan. Deze 
voorstellingen zijn goed bezocht en de samenwerking zorgde voor uitgebreide aandacht op 
de We Are Public website en een interessante groep nieuwe bezoekers. 
CJP: leden kregen korting op onze tickets en we kregen aandacht online en in een artikel 
met Fringe tips op de CJP website en socials.  

Rail TV: er is een filmpje gemaakt dat gratis op negen grootstedelijke treinstations is 
vertoond in het culturele blok van RailTV en in 50 intercitytreinen op de kleine schermen in 
de wagons ter promotie van Fringe. 
 
In de media 
Ook in 2020 kreeg Fringe weer veel media-aandacht. Naast een paginagroot verslag van het 
openingsweekend in de Volkskrant waren er meerdere recensies in landelijke dagbladen 
zoals NRC, NRC Next, Het Parool, Volkskrant en Theaterkrant. 
 
FINANCIEN 
 
Doordat de capaciteit van het festival lager uitvalt dan de afgelopen edities, betekent dit dat 
makers en locaties op basis van het recettemodel waarmee we normaal gesproken werken, 
minder (potentiële) inkomsten kunnen genereren. Dit vergrote financiële risico vonden we 
niet verantwoord, zeker wanneer we in ogenschouw nemen dat de meeste van de makers 
tijdens de lockdown geen of veel minder inkomsten heeft door de annulering van 
voorstellingen en tijdelijk stoppen van bijbanen zoals het geven van danslessen of werken in 
de horeca. Daarom is het deelnamegeld a 150 euro per productie dit jaar kwijtgescholden. 
Daarnaast is er gewerkt met (kleine) garantiebedragen per speeldag. Makers die online werk 
hebben gemaakt, ontvingen een fee inclusief licentievergoeding.  
 
De kaartprijs per ticket is gemiddeld genomen verhoogd in 2020: €12,50 voor een 
voorstelling langer dan 35 minuten, €11 voor een voorstelling van 35 minuten of korter. 
Daarnaast hanteerden we weer CJP korting (€10 ticketprijs) en studentenkorting 
(kortingscode via opleidingen, 15% korting). De samenwerking met Stadspas is dit jaar 
helaas niet doorgegaan, omdat we enkel online kaartverkoop hadden en geen fysieke kassa.  
 
 
ORGANISATIE  
 
Samenstelling 
Het Fringe team bestaat in het hoogseizoen uit 13 ZZP’ers en 3 stagiairs van de Fringe 
Academy. Het streven is een divers team qua (zakelijke) achtergrond, opleidingsniveau, 
leeftijd en herkomst. In 2020 was de structuur van de organisatie als volgt:  
 
 

Fringe Director       

Aukje Verhoog       

       

Zakelijk leider  Hoofd Marketing  Producent  Arts Industry Office 

Ina de Boer  Mick Groeneveld  Tyrone Soe-Agnie  Eva van der Weerd 

       

Development 
Coördinator 

 Coordinator Website 
project 

 Creative Producer - 
Groepen 

 Office Manager 

Shiko Boxman  Eva Brobbel  Willem van Rossum  Evelyn Rietveld 
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Kassa Coördinator  Junior Marketeer  Creative Producer - 
Locaties 

 Fringe Academy 

Gido Broers  Michael Verdel  Margo van der Werf  Charlotte van 
Remmen 

      Judy Young 

    Coördinator Vrijwilligers  Tyler George 

    Norma Schiphof   

       

    Assistent 
vrijwilligerscoördinatie 

  

    Nehry Eyndhoven   

 
 
Ondernemerschap 
Dat we in deze onzekere tijden van crisis een festival hebben kunnen organiseren, getuigt 
van een professionele organisatiestructuur en gestroomlijnde werkprocessen. Hierin is de 
afgelopen jaren flink geinvesteerd, waar we dit jaar de vruchten van hebben kunnen plukken.  
Er is gebleken dat er nu een basis en infrastructuur is die zo solide staat dat er ingesprongen 
kan worden op onverwachte, moeilijke omstandigheden.  
 
Ook de subsidiënten hebben ons op positieve wijze ondersteunt in het realiseren van de 
vernieuwde plannen. Mede door hun flexibiliteit zijn wij in staat geweest om fair practice te 
garanderen en het financiële risico van makers, locaties en medewerkers zo klein mogelijk te 
houden.  
 
De focus lag dit jaar volledig op het organiseren van een live-event en daardoor zijn andere 
zaken – zoals het opzetten en doorontwikkelen van een Vriendenkring en het werven van 
ambassadeurs en geldschieters – op een lager pitje gezet.  
 
Vrijwilligers 
We kunnen geen festival organiseren zonder de inzet van onze (veelal trouwe) vrijwilligers. 
Ook dit jaar konden we weer rekenen op een diverse groep van ca. 85 vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers waren hard nodig, want door de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen waren er 
meer taken te vervullen op de verschillende locaties.  
 
In de aanloop naar het festival hebben we een live kick-off georganiseerd in het 
Compagnietheater, waar de vrijwilligers zijn geïnstrueerd over het festival en hun taken. 
Helaas was er tijdens het festival weinig ruimte voor naborrels en vrijwillligersbijeenkomsten, 
wat jammer is voor het onderlinge groepsgevoel. Wel hebben we een exclusieve 
vrijwilligersvoorstelling geprogrammeerd in het Peepshow Palace in de Brakke Grond, als 
dank voor hun inzet.  
 
Inclusiviteit en toegankelijkheid 
Ieder jaar zetten we ons in om de diversiteit in de verschillende onderdelen van onze 
organisatie te waarborgen en uit te bouwen: op het gebied van team, programmering en 
vrijwilligers. Deze inclusiviteit en diversiteit zal altijd een aandachtspunt en belangrijke pijler 
in onze werkwijze blijven. Dit jaar hebben we hier niet expliciet meer aandacht voor kunnen 
geven.  
 
Het doel blijft om Fringe toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht 
financiële, fysieke of mentale beperkingen. Hierin zijn nog grote stappen te maken, waarvan 
de ontwikkeling het afgelopen jaar helaas heeft stil gestaan.  
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Duurzaamheid 
Op het vlak van duurzaamheid geldt dat wij als festival ons nog flink kunnen en moeten 
ontwikkelen, wat door Covid-19 ook op een laag pitje heeft gestaan. Wel gaf de situatie van 
2020 ons de mogelijk te experimenteren met het niet drukken van het programmaboek. 
Daarnaast hebben we met de crew tijdens het festival en de Best of Fringe Tour vegetarisch 
gegeten, zijn de crew t-shirts gemaakt van ecologisch katoen en is het ontwerp hiervan 
hetzelfde als voorgaande jaren zodat we deze kunnen hergebruiken. Actiever beleid maken 
omtrent duurzaamheid blijft dan ook een speerpunt voor de komende jaren.  
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Stichting De Theaterdagen

1. Inleiding

Stichting De Theaterdagen produceert jaarlijks Het Nederlands Theater Festival en Het Amsterdam
Fringe Festival.

Doel
De stichting heeft ten doel:
- het bekendmaken en stimuleren van toneel en theater in het Nederlandse taalgebied.
- het organiseren van een jaarlijkse toneelmanifestatie, die onder meer de stand van zaken in het Nederlandse 
  en Vlaamse toneel laat zien en voorstellingen van het afgelopen seizoen toont.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit één bestuurder die door de raad van toezicht is benoemd.
De directeur/bestuurder van de stichting is de heer J. Meulman.

Resultaat    €    €
In het verslagjaar is een resultaat uit bedrijfsvoering  ontstaan van 59.215               
ontvangen rente -                           
Exploitatie resultaat 59.215               

Het resultaat is als volgt in het eigen vermogen verwerkt:

eigen vermogen per 1 januari 2020 111.008             
Resultaat 2020: naar Reserve COVID-19 59.215               
eigen vermogen per 31 december 2020 170.223             

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2019 111.008             
Bij rente 2020 -                     

Bij : Ontvangen subsidies en bijdragen 2020 62% 659.211        
Bij : Directe- en indirecte opbrengsten 38% 403.069        

1.062.280         
1.173.288         

Af : Uitgaven 2020 1.003.065         
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2019 170.223             

Liquiditeit Vlottende activa 338.111
Kort Vreemd vermogen 167.888
current ratio 2,01           

Solvabiliteit Eigen vermogen 170.223
Totaal vermogen 338.111
Solvabiliteit 50%
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Stichting De Theaterdagen

1. Inleiding (vervolg)

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine   
rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, voor zover deze niet afwijken 
van de aanwijzingen in het handboek verantwoording cultuursubsidies van het Fonds 
Podiumkunsten (FPK). De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingspijs. Toelichtingen 
op posten in de balans en functionele exploitatierekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 
nominale waarde.  

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. Subsidies worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is 
dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee 
samenhangende bestedingen zijn verricht.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn 
aan werknemers. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming 
afgeschreven over de verwachte economische levensduur van het actief.
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Stichting De Theaterdagen

2.  Balans 31 december 2020 31 december 2019

ACTIVA € €

VASTE ACTIVA ( 1 ) -                                -                                

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen ( 2 ) 167.294                   70.226                     

Liquide Middelen ( 3 ) 170.817                   117.812                   

Totaal activa 338.111                   188.038                   
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Stichting De Theaterdagen

2.  Balans 31 december 2020 31 december 2019
,

PASSIVA € €

Eigen vermogen ( 4 )
Algemene reserve 111.008                   111.008                   
Reserve COVID-19 59.215                     -                                

-                                -                                
Totaal eigen vermogen 170.223                  111.008                  

Kortlopende schulden ( 5 ) 167.888                   77.030                     

Totaal passiva 338.111                   188.038                   
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Stichting De Theaterdagen

3.  Functionele exploitatierekening

BATEN 2020 begroting 2019
€ € €

Publieksinkomsten 101.882          226.963          267.848          
Sponsorinkomsten 6.967               30.000            3.995               
Overige inkomsten 23.579            101.000          82.403            
Totaal directe opbrengsten 132.427          357.963          354.246          

Bijdragen uit private middelen 270.642          292.500          252.285          

Subtotaal eigen inkomsten 38% 403.069          650.463          606.531          

Meerjarige subsidie Fonds podiumkunsten 275.000          250.000          266.875          
Subsidies overige overheden 127.311          140.000          126.175          
Incidentele bijdrage publieke middelen 256.900          30.000            36.261            
Subtotaal subsidies en bijdragen 62% 659.211          420.000          429.311          

Totale baten 100% 1.062.280       1.070.463       1.035.842       

LASTEN
Beheerslasten : Personeelslasten 54.000            55.350            54.000            
Beheerslasten : Materiële lasten 89.814            54.800            36.027            
Totale beheerslasten 143.814          110.150          90.027            

Activiteitenlasten : Personeelslasten 478.058          466.238          531.163          
Activiteitenlasten : Materiële lasten 381.194          494.075          408.668          
Totale activiteitenlasten 859.251          960.313          939.831          

   
TOTALE LASTEN 1.003.065       1.070.463       1.029.860       

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 59.215            -                        5.982               

Saldo rentebaten en lasten -                        -                        1                       

Exploitatieresultaat 59.215            -                        5.983               

Resultaatverdeling
In het verslagjaar is een resultaat uit bedrijfsvoering  ontstaan van 59.215€           
ontvangen rente -€                      
Exploitatie resultaat 59.215€           

Het resultaat is als volgt in het eigen vermogen verwerkt:

eigen vermogen per 1 januari 2020 111.008€         
Resultaat 2020 - COVID-19 reserve 59.215€           
eigen vermogen per 31 december 2020 170.223€         
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Stichting De Theaterdagen

4. Toelichting bij de balans per 31 december 2020 2019

ACTIVA € €

2 VORDERINGEN

Debiteuren
Saldo conform subadministratie debiteuren 3.846 2.438             

Overige subsidieverstrekkers
Te ontvangen subsidie:
Fonds 21 23.750           23.750           
Vermogensfonds/Dioraphte 50.000           4.500              
AFK Innovatiesubsidie 41.800           -                      
Evenementenfonds -                      1.245              

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie -                      -                      

115.550 29.495           

Overige vorderingen
Terug te ontvangen omzetbelasting 40.579 29.680           
Overige vorderingen 7.319 8.613             

47.898 38.293           

Totaal vorderingen 167.294 70.226           

3 LIQUIDE MIDDELEN
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:
Bank : rekening courant 165.047 115.870        
Bank : rentemeerrekening 1.497 1.497             
Paypal-rekening 3.828 -                      
Kas 445 445                

170.817 117.812        
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Stichting De Theaterdagen

4. Toelichting bij de balans per 31 december 2020 2019

PASSIVA € €

4 EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Saldo per 1 januari 111.008         105.025         
Resultaatbepaling 2019 5.983              
Reserve COVID-19: Bestemming resultaat 2020 59.215           
     Saldo per 31 december 170.223         111.008         

Totaal Eigen vermogen 170.223         111.008         
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Stichting De Theaterdagen

4. Toelichting bij de balans per 31 december 2020 2019

5 KORTLOPENDE SCHULDEN € €

Schulden aan leveranciers
Saldo conform subadministratie crediteuren 44.242 4.854             

Overige schulden
Aangegane verplichtingen 2020 70.575           -                      
Vooruitontvangen baten 5.852             -                      
Te betalen kosten 40.719           64.926           
Te betalen kosten jaarwerk 6.500             7.250             

123.646        72.176           

Totaal kortlopende schulden 167.888 77.030

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De subsidieaanvraag in het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubside 2021-2024 is
door het Fonds Podium Kunsten (hierna 'FPK') gehonoreerd. Het FPK verstrekt een subsidie van 
E 800.000 voor de periode 2021-2024, te weten E 200.000 per jaar.
Ook het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft de subsidieaanvraag in het kader van de 
Regeling vierjarige subsidies AFK 2021-2024 gehonoreerd. Het AFK verstrekt een subidie van 
E 800.000, E 200.000 per jaar.
Bij genoemde bedragen is geen rekening gehouden met de jaarlijkse prijs- en looncorrectie.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Per 1 februari 2020 is een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente Amsterdam, voor de
duur van 1 jaar. Huurprijs € 16.259,16 per jaar, opzegtermijn na 31 januari: 3 maanden.
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Stichting De Theaterdagen

5.  Toelichting bij de functionele exploitatierekening

BATEN 2020 begroting 2019
Publieksinkomsten binnenland
   Recette inkomsten grote zaal 23.932               87.963      144.006    
   Recette inkomsten kleine zaal 8.707                 64.000      57.359      
   Recette inkomsten fringe 69.243               75.000      66.483      

1 Totaal publieksinkomsten binnenland 101.882             226.963    267.848    

2 Sponsorinkomsten 6.967                 30.000      3.995         

Overige directe inkomsten
  ITA/ Stadsschouwburg Amsterdam 20.000               32.500      37.500      
   Co-productiebijdragen 10.000      
3a Vergoeding uit samenwerking 20.000               42.500      37.500      
3b Horeca -                         21.000      322            
3d Bijdrage deelnemers -                         7.000         8.700         
3e Overige inkomsten 3.579                 30.500      35.881      

3 Overige directe inkomsten 23.579               101.000    82.403      

4 TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN (1 TM3) 132.427             357.963    354.246    

Overige bijdragen uit private middelen
6a Particulieren incl vrienden -                         2.500         -                 
Private fondsen
   BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2020 55.000               55.000      55.000      
   Fonds 21 95.000               75.000      95.000      
   AFK Innovatiesubsidie 35.948               -                 -                 
   Dioraphte 49.694               30.000      41.060      
   De Versterking 20.000               -                 20.000      
   Stichting Janivo 15.000               -                 -                 
   Prins Bernhard Cultuurfonds -                         25.000      -                 
   Norma Fonds -                         5.000         -                 
   Evenementenfonds -                         25.000      6.225         
   VSB Fonds -                         60.000      35.000      
   Overige -                         15.000      -                 
6c Private fondsen 270.642             290.000    252.285    

6 Overige bijdragen uit private middelen 270.642             292.500    252.285    

7 SUBTOTAAL EIGEN INKOMSTEN 403.069             650.463    606.531    

8 Subsidie FPK structureel 275.000             250.000    266.875    

10 Structurele subsidie gemeente 127.311             140.000    126.175    

Overige bijdragen/subsidies uit publieke middelen
11a Nederlandse overheden 256.900             15.000      36.261      
11c Europese subsidies -                         15.000      -                 

11 Overige bijdragen/subsidies uit publieke middelen 256.900             30.000      36.261      

12 SUBTOTAAL SUBSIDIES EN BIJDRAGEN 659.211             420.000    429.311    

13 TOTALE BATEN 1.062.280         1.070.463 1.035.842 

eigen inkomstenquote 38% 61% 59%
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Stichting De Theaterdagen

5.  Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2020 begroting 2019

8 Beheerslasten : Personele lasten

Directeur
Honorarium 54.000              55.350      54.000      

54.000              55.350      54.000      

     Totaal beheerslasten : Personele lasten 54.000              55.350      54.000      

9 Beheerslasten : Materiële lasten
Huisvesting
Huur kantoorruimte en opslag 19.564              19.000      16.695      
Verhuizing 10.679              -                 -                 
Overige huisvestingskosten 6.613                -                 4.553        

36.857              19.000      21.248      

Kantoorkosten
Kantoormateriaal 2.230                4.000        3.083        
Licenties automatisering 4.387                4.300        4.971        
Administratie en accountant 6.000                21.000      6.725        
Innovatie website Fringe 40.340              -                 -                 
Reis- en verblijfkosten -                         5.500        -                 
Vergader/bestuurskosten -                         1.000        -                 

52.957              35.800      14.779      

     Totaal beheerslasten : Materiële lasten 89.814              54.800      36.027      

TOTAAL BEHEERSLASTEN 143.814            110.150    90.027      
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Stichting De Theaterdagen

5.  Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2020 begroting 2019

5 Activiteitenlasten : Personeelslasten € € €
Tijdelijk personeel
Fringe director 35.000              33.000      30.000      
Zakelijke leiding en fondsenwerving 48.400              22.000      59.203      
Producenten 28.500              32.500      33.533      
Honorarium marketing Tf en Fringe 66.312              47.500      57.719      
Extra personeel publiciteit 23.200              12.000      28.275      
Honoraria artistieke uitvoering 1.630                10.000      3.247        
Office manager 13.150              10.500      10.752      
Honoraria extra productie 70.008              40.000      51.030      
Educatie 1.900                1.500        3.488        
Honoraria techniek 400                    4.788        520           
Overig -                         320           
   5a Totaal tijdelijk personeel 288.500            213.788    278.087    

Uitkoop/honoraria kernprogrammering podiumkunsten
Uitkopen/garanties grote zaal 56.359              120.000    109.867    
Uitkopen/garanties kleine zaal 8.780                35.000      41.011      
Uitkoop, programmering en recettebetaling Fringe 78.968              75.000      65.497      
Debatten, nagesprekken, hosts, DJ's 40.472              16.950      27.081      
   5b Totaal uitkopen/honoraria kernprogrammering 184.579            246.950    243.456    

Jurykosten
Vacatiegelden 4.462                5.000        2.430        
Reis-en verblijfkosten jury 517                    500           7.190        
   5d Jurykosten 4.979                5.500        9.620        

Totaal activiteitenlasten Personeel 478.058            466.238    531.163    

4 Activiteitenlasten : Materiële lasten

Lokatiekosten
Zaalhuur incl theatertoeslag 80.356              81.000      110.339    
Lokatiekosten 23.159              38.000      29.332      
Aankleding festival -                         9.500        7.818        

103.514            128.500    147.489    
Overige programmakosten
Gala van het Nederlands Theater 18.016              20.000      21.807      
Prijzengelden BNG, ANV, Fringe Award 45.068              55.000      51.500      
Productiekosten 52.974              38.000      20.920      
Staat van het Theater, opening 1.703                1.500        5.000        
Nieuwe Grond -                         14.500      -                 
Extra programmering 1.300                20.000      -                 
Kosten kaartverkoop 8.494                13.000      7.521        
Techniek en transport 2.342                9.500        9.790        
Reis- en verblijfkosten team 13.022              17.000      16.463      
Reis- en verblijfkosten gezelschappen 9.566                12.000      9.960        
Representatie en ontvangsten 5.500                5.200        9.860        
Overige uitvoeringskosten 1.665                31.375      4.371        

159.649            237.075    157.192    
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Stichting De Theaterdagen

5.  Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2020 begroting 2019

Publiciteitskosten
Drukwerk & vormgeving 38.819              48.140      
Fotografie 8.982                13.949      
Verspreiding 3.522                5.582        
NTF-TV 32.334              -                 
Advertenties 13.487              16.504      
Knipsels 1.706                2.131        
Overige specifieke publiciteitskosten 19.181              17.681      

118.030            128.500    103.987    

     Totaal activiteitenlasten : Materiële lasten 381.194            494.075    408.668    
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Afgegeven ten behoeve van het Fonds Podiumkunsten en Amsterdams Fonds voor de Kunst

Aan: het bestuur van stichting de Theaterdagen

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van stichting Theaterdagen te
Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van stichting Theaterdagen op 31 december 2020 en van het
resultaat over 2020 in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige subsidies
in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten en het Handboek
Verantwoording Meerjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan 2017-2020;

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020
van het Fonds Podiumkunsten en het Handboek Verantwoording Meerjarige subsidies in het
kader van het Kunstenplan 2017-2020.

De jaarrekening bestaat uit:

1) de balans per 31 december 2020;

2) de staat van baten en lasten over 2020; en

3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Controlestandaarden vallen, het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 van het
Fonds Podiumkunsten en Handboek Verantwoording Meerjarige subsidies in het kader van het
Kunstenplan 2017-2020.

Wij zijn onafhankelijk van stichting Theaterdagen zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020
van het Fonds Podiumkunsten en het Handboek Verantwoording Meerjarige subsidies in het
kader van het Kunstenplan 2017-2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten en het Handboek Verantwoording
Meerjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan 2017-2020.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven,
het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds
Podiumkunsten en Handboek Verantwoording Meerjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan
2017-2020. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020
van het Fonds Podiumkunsten en het Handboek Verantwoording Meerjarige subsidies in het kader
van het Kunstenplan 2017-2020.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet-
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.



Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

Hilversum, 24 maart 2021

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

P. Heyman-Brand Msc RA



Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 van het Fonds
Podiumkunsten en Handboek Verantwoording Meerjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan
2017-2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van
baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.



Stichting De Theaterdagen

6. Prestatieoverzicht Vorig boekjaar

Duur in dagen 11                         11                   11                             

Aantal producties fringe 66                         71                             
Aantal producties TF 29                         77                             
Totaal aantal producties 95                         148                           

Aantal kernactiviteiten fringe 373                       338                           
Aantal kernactiviteiten TF 79                         60                             
Totaal aantal kernactiviteiten 452                       139                398                          

Aantal bezoekers IETM -                            -                                
Aantal bezoekers kern fringe 7.624                   10.672                     
Aantal bezoekers overige Fringe 428                       7.958                       
aantal bezoekers kern TF 5.686                   13.652                     
Aantal bezoekers overige TF -                            3.825                       
Aantal bezoekers Totaal 13.738                 30.575          36.107                     

Huidig boekjaar Beleidsplan

15



6. Prestatieoverzicht 

Activiteit aantal vrij verkocht totaal
Word in Progress - Tekstsmederij 1 0 11 11 NTF kern
Orestes in Mosul - making of 1 6 91 97 NTF kern
Staat van het Theater - Milo Rau 1 17 111 128 NTF kern
De Staat van Laura - een jaar later 1 4 110 114 NTF kern
Syzygy 3 62 109 171 NTF kern
Training DUO 1 0 4 4 NTF kern
Wat nu? Ism Theatermaker 1 1 10 11 NTF kern
BNG Bank Theaterprijs & Anne Faber Stipendium 1 0 61 61 NTF kern
Door de Schaduw heen 6 6 134 140 NTF kern
Registratie Othello 1 5 119 124 NTF kern
Voorprogramma Othello 1 45 0 45 NTF kern
Impossible Conversation on Art 2 20 0 20 NTF kern
Jezebel 4 0 171 171 NTF kern
Dagboek van een leeg bed 2 0 0 0 NTF kern
Mia Kermis 4 0 46 46 NTF kern
Webinar Slim Experimenteren NTF Pro 1 5 0 5 NTF kern
Dear Winnie 1 11 206 217 NTF kern
Theaterquiz voor publiek 1 30 0 30 NTF kern
Immens 2 0 170 170 NTF kern
Het dier, het dier en het beestje 8+ 1 0 64 64 NTF kern
Masterclass Hein Janssen 1 10 0 10 NTF kern
Oorlog & Vrede 3 0 154 154 NTF kern
De Gebroeders Leeuwenhart 8+ 1 0 55 55 NTF kern
Weg met Eddy Bellegueule 4 0 196 196 NTF kern
ACT: Johann Leysen speelt Becket 1 1 209 210 NTF kern
De Grote Theaterquiz 1 0 8 8 NTF kern
Slotavond 1 87 47 134 NTF kern
NTF-TV en streaming 11 0 3193 3193 NTF kern
NTF-TV live aanwezig 20 60 37 97 NTF kern

#taitiria 2 1 43 44 Fringe kern

A La Carte 2 5 95 100 Fringe kern

APHRODISIAC II 2 1 140 141 Fringe kern

Araneo 3 2 45 47 Fringe kern

ATHA 4 3 90 93 Fringe kern

BAKFIETS 2 4 47 51 Fringe kern

Bloody Marie 4 5 180 185 Fringe kern

Body as a Weapon 4 4 86 90 Fringe kern

Burning Butterfly XL 4 7 274 281 Fringe kern

Chemsex Dialogen 4 5 100 105 Fringe kern

Contact 5 7 102 109 Fringe kern

De Man Die Per Ongeluk Het Grote Verdriet Had Ingeslikt 4 4 118 122 Fringe kern

DINO 6 5 77 82 Fringe kern

Double bill: N>A>M> (Non Aligned Movement) // Araneo 1 3 32 35 Fringe kern

Dr. Jekyll and Miss Hyde 4 3 65 68 Fringe kern

Een klein requiem voor vergankelijkheid 4 5 121 126 Fringe kern

ELEPHANT in the room 4 5 122 127 Fringe kern

Fear Of The Falling Memory 4 4 90 94 Fringe kern

Folie à Deux 4 11 215 226 Fringe kern



6. Prestatieoverzicht (vervolg)
aantal vrij verkocht totaal

Fringe Binge Pas 1 1 11 12 Fringe kern

Grijs Gebied 4 3 52 55 Fringe kern

Heel Holland Kakt 4 5 32 37 Fringe kern

In Lak'ech 4 6 99 105 Fringe kern

It's Simple,  I am Complex 4 5 115 120 Fringe kern

Kiss My A.S.S. 6 4 77 81 Fringe kern

Kopfkino 4 3 177 180 Fringe kern

Land van Glas 4 5 102 107 Fringe kern

Leeuwenkind 2 5 130 135 Fringe kern

LEONORA 10 8 206 214 Fringe kern

Let me tell you something you already know 4 8 76 84 Fringe kern

Man van zijn woord 4 4 49 53 Fringe kern

Meer vin, minder zin 4 2 60 62 Fringe kern

Menstruatie: de Musical 32 5 184 189 Fringe kern

Mephisto: Eine Komödie 4 4 121 125 Fringe kern

Messe 4 4 104 108 Fringe kern

Meteorological exercises 4 4 25 29 Fringe kern

MIND THE BODY 4 5 105 110 Fringe kern

Motherland 5 6 91 97 Fringe kern

N>A>M - Non Aligned Movement 2 6 145 151 Fringe kern

Nagenieten. 5 5 79 84 Fringe kern

Never stop scrolling baby 4 0 0 0 Fringe kern

NIET VANDAAG SATAN (maar wel vanavond) 3 10 202 212 Fringe kern

Niets dan goeds 5 4 77 81 Fringe kern

Parasite Paradise 4 0 0 0 Fringe kern

Seriously Interrupted Millennial 2 0 190 190 Fringe kern

SOLO#1 4 4 132 136 Fringe kern

T.E.P. 4 5 48 53 Fringe kern

Talking Songs 4 9 168 177 Fringe kern

Teiro 3 4 106 110 Fringe kern

The Glitch 4 3 146 149 Fringe kern

The Millennial Immigrant 4 6 67 73 Fringe kern

The Unanswered Question 4 5 113 118 Fringe kern

things we lost along the way 12 6 73 79 Fringe kern

Together 4 6 112 118 Fringe kern

Tracing Erased Memories 80 10 106 116 Fringe kern

WEG 4 6 136 142 Fringe kern

Without Quite Knowing 4 5 139 144 Fringe kern

Xenia 3 6 301 307 Fringe kern

Yoniverse 4 6 278 284 Fringe kern

ZOOM OUT 5 2 78 80 Fringe kern
Special Show: Burning Butterfly 1 58 0 58 Fringe kern
Support Fringe! 1 0 2 2 Fringe kern
Best of Fringe Tour 6 39 392 431 Fringe kern
How 2 Fringe Workshops 6 300 0 300 Fringe kern
Inloopspreekuren 12 65 0 65 Fringe overig
Fringe Opening 1 225 0 225 Fringe overig
Fringe Awardshow 1 75 0 75 Fringe overig
AIO, Fringe Netwerk Event & show case 2 63 0 63 Fringe overig

452          1.474       12.264        13.738    



Rapport van feitelijke bevindingen inzake de prestatieverantwoording 2020 van producerende
Instellingen

Afgegeven ten behoeve van het Fonds Podiumkunsten

Aan: het bestuur van stichting de Theaterdagen

Opdracht
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot Model III-P voor de
prestatieverantwoording 2020. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat
indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of
beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn
geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 4400, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie”.

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het
verrichten van die werkzaamheden die wij met stichting Theaterdagen zijn overeengekomen en het
rapporteren over de feitelijke bevindingen. De werkzaamheden ten aanzien van dit onderzoek zijn
door het Fonds Podiumkunsten benoemd in de Bijlage bij het Controleprotocol Meerjarige
Activiteitensubsidie 2017-2020. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit
hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in het Model III-P voor de
prestatieverantwoording opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole is
toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze
rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in Model III-P voor
de prestatieverantwoording opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop.

Het behoort niet tot onze taak om de prestatiegegevens opnieuw te meten en te onderzoeken om
daarmee ook een uitspraak te doen over de uitkomsten van het proces. Het beoordelen van deze
uitkomsten vormt derhalve geen onderdeel van onze taak.
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Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:

- Wij zijn nagegaan of het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van
de prestatiegegevens is beschreven.

- Wij zijn nagegaan of in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen, waaronder
functiescheiding en bezoekersregistratie, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid
van de prestatiegegevens te waarborgen.

- Wij zijn door middel van deelwaarneming, waarvan de omvang afhankelijk is van het aantal
malen per jaar dat het proces wordt uitgevoerd, nagegaan dat het proces en de daarin
opgenomen beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving.

- Wij zijn nagegaan of de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het
proces zijn vastgelegd.

- Wij zijn nagegaan dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties (nieuwe en
reprises, al dan niet als coproductie) zijn opgenomen in de financiële administratie;

- Wij zijn voor een deelwaarneming van 8 prestaties nagegaan dat deze zijn geregistreerd in
het online registratiesysteem van Fonds Podiumkunsten, voor wat betreft
productie/voorstelling, datum, type activiteit, podium/zaal/locatie/festival, betalende en niet-
betalende bezoekers;

- Wij zijn voor een deelwaarneming van 8 prestaties nagegaan dat deze daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie [contracten/ borderellen/
programma’s/ publicaties/ uitingen/ agenda’s/ mediaberichtgeving/ flyers/ posters];

- Wij zijn voor een deelwaarneming van 8 prestaties nagegaan dat de verantwoorde
bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende
documentatie [borderellen, afrekenstaten];

Beschrijving van de feitelijke bevindingen

- Wij hebben vastgesteld, dat het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en
verstrekken van de prestatiegegevens is beschreven;

- Wij hebben vastgesteld, dat in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen,
waaronder functiescheiding, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid van de
prestatiegegevens te waarborgen;

- Wij hebben vastgesteld dat het proces en de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen
zichtbaar bestaan conform de beschrijving;

- Wij hebben vastgesteld dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot
het proces beperkt zijn vastgelegd;

- Wij hebben vastgesteld dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties
(nieuwe en reprises, al dan niet als coproductie) zijn opgenomen in de financiële
administratie;

- Wij hebben d.d. 24 maart 2021 voor een deelwaarneming van 8 prestaties, zoals opgenomen
in bijgaand gewaarmerkt overzicht, vastgesteld dat deze ten tijde van onze controle correct
zijn geregistreerd in het online registratiesysteem van FPK/OCW, voor wat betreft
productie/voorstelling, datum, type activiteit, podium/zaal/locatie/festival, betalende en niet-
betalende bezoekers. Wij merken op dat de definitieve registratie in het online
registratiesysteem kan afwijken van de registratie ten tijde van onze controle en adviseren u



derhalve om een aansluiting te maken tussen het door ons gewaarmerkte overzicht en de
definitieve online registratie;

- Wij hebben voor een deelwaarneming van 8 prestaties vastgesteld dat deze daadwerkelijk
hebben plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie [contracten /
borderellen/ programma’s/ publicaties/ uitingen/ agenda’s/ mediaberichtgeving/ flyers/
posters];

- Wij hebben voor een deelwaarneming van 8 prestaties vastgesteld dat de verantwoorde
bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende
documentatie [borderellen, afrekenstaten].

Beperking in verspreidingskring en het gebruik
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor stichting Theaterdagen en het Fonds Podiumkunsten
aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten
onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen te
verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Hilversum, 24 maart 2021

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

P. Heyman-Brand Msc RA



Bijlage prestatie verantwoording 2020 Stichting Theaterdagen

Nr. Productie Datum uitvoering Aanvang uitvoering Aantal bezoekers Aantal betalende bezoekers Soort activiteit Plaats Podium
1 Registratie Othello 4-sep-20 20:00 124 119 kern Amsterdam ITA Amsterdam
2 Het dier, het dier en het beestje 8+ 9-sep-20 19:00 64 64 kern Amsterdam Theaterzaal
3 #taitiria 9-mrt-20 21:00 44 43 kern Online Nvt.
4 Contact 3 t/m 5 - sept-20 Verschillende tijdstippen 109 102 kern Amsterdam Theater Bellevue
5 Grijs Gebied 13/12 - sept-20 Verschillende tijdstippen 55 52 kern Amsterdam Plein Theater
6 Man van zijn woord 9-sep-20 20:00 53 49 kern Amsterdam Theater de Roode Bioscoop
7 The Millennial Immigrant 9-feb-20 21:00 73 67 kern Amsterdam Plein Theater
8 Special Show: Burning Butterfly 10-sep-20 22:00 58 0 kern Amsterdam De Brakke Grond
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